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Erffiendt det vilde falde for vidtloftigt, her at gisre Rede for alt det, der 
velfommer et Arbeide, fom denne Ordbog, og omftændeligen at fremfætte den 
Van, fom ved ſamme ér fulgt, eller de Grundfætninger, ſom Have ledet Fors 
fatteten under Vorkets Udarbeidelfe: holder jeg der dog for ikke overflødigt, tils 
deris endog for nødvendigt, fortelig ht berette, hvorledes og i hvilket Oiemed 
Ordbogen er bleven til; hvilke Cgenffaber den har. — eller hvilfe jeg t det mindfte 
hat fræbt at give den; og i hvad Forhold den faner til tidligere danffe Ordbøger. " 

Det var allerede i Aaret 1813 at "dette Verks Forlægger, Eieren af 
åen Gyldendaljffe Boghandling, Secretair J. Deichmann, foreflog mig at 
uderteide en danſt Ordbog efter den nærværende Sprogbrug, der, uden at 
tverffride et maadeligt Binds Storrelſe, funde forene en nogenlunde fuldftændig 
Ortrigdem med. Den flørfte mulige Korthed, Sikkerhed og Tydelighed i Ordenes 
dorflaring og i Udviklingen af deres forffiellige Bemærtelger. Da jeg felv i 
m Rakke af Aar havde deeltaget i Udarbeidelſen af den Ordbog, ſom det Kongel. 

. Denffe Videnſfabernes Selffab udgiver: var det mig tilfulde bekiendt, at dette 
eadun hidtil ufuldendte Vært ; udført efter en Plan, der i meer end et halvt 
Aarhundredes Forlob, fra den Tid da det forſte Bogſtav udkom, har lide 
mangen Forandring, og under faa mange Medarbeideres og Beſtyreres forffiels + 
ie Synsmaader, Bverferi har funnet opnaae Eenhed, eller en overalt vedlige: ” 
hotte kritiſf Noiagtighed. Gaa nyttigt dette vidtløftige Værk derfor endog fan 
vere, betragtet ſom et Sprogmagazin, eller fom en Forberedelfe til et lexicalſt 
Atbede over Modersmaalet: faa lidt funde det tiene ſom faft og gyldig Aucto⸗ 
ritet for et ſprogrigtigt Udtryk hos Skribenten, eller for en efterfølgende Ord⸗ 
begſtrivver. Dette blev mig end mere indlyſende, efterat jeg allerede havde 

. bendt at udarbeide nogle Bogſtaver efter en langt mere indſtranket Plan, end 
den, fom nu i nærværende Værk er fulgt, og efter hvilken jeg mere vilde have 
frembragt en ny Bearbeibelſe af min tidligere orthographiſte Ordbog, med tils ' 
ftide Ordforklaringer, eller et Slags fort Udtog af Viderffabernes Selffabs 
udſtrakte Arbeide, for ſaavidt ſom dette naaer, end en ſelvſtendig danfø Ordbog. 
derleggeren, hvis Venffab for mig endnu forhøiede hans varme Deeltagelfe i 
Fadeyrdelſen af mit langvarige og moiſomme Foretagende, betenkte fig intet Øles 
blik paa at indvilge i en faadån Forandring af den oprindelige Plan, hvorefter 
mm Ordbog i det mindſte maatte blive dobbelt faa flor, ſom dens forſte Beſtem⸗ 
melfe havde været. J Følge heraf befluttede jeg ikke allene, at underfafte 
Erundſtoffet til Videnſtabernes Selffabs Lericon, de Mothſke Ordbogs⸗ 
aibelder, et nyt Giennemſyn, og, Hvor det behøvedes, at anfore og beraabe 
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mig paa disſe Kilder; men ogſaa at bidrage til at oplyſe og beſtyrke mine Ørdfor: 
klaringer ved tilſtraekkelige og paſſende Exempler til enhver færffilt Modi— 
fication i Ordenes Brig og Bemarkelſe. Langere hen kom jeg fremdeles til den 

Overbeviisning, at denne uundværlige, Beftanddeel af enhver Ordbog, der vil 
medføre en uforkaſtelig Proveſteen paa Rigtigheden af de givne Ordforklaringer 
og Bemarkelſer, endnu vilde vinde faare meget i Sprogliv, Mangfoldighed og 
overbevifende Kraft, naar den, i det mindſte fan ofte fom muligt, foruden ſelv⸗ 
dannede Talemaader og Exempler, tog Skriftſteder af gode og bekiendte 
danffe Forfattere til Hielp. Heraf udrandt det Foretagende, efterhaanden, ſaa⸗ 
vidt Leilighed dertil fandtes, at giennemlæfe et betydelige Antal af ſaadanne 
ældre, og nyere danſte Bøger, der paa en eller anden Maade udmærfe fig ved 
deres Sprogform, og af disſe at ſamle og optegne Udtryk og Talemaader, fon 
funde være, anvendelige i Ordbogen — hvis Grandſer dog naturligviis heri 
meget indffrænkede mig, og ikke tillod at vælge andre, end de korteſte. At 
udføre dette Foretagende i en Udſtrakning, der endog fun nogenlunde nærmede 
fig en, Sprogforraadet udtømmende Fuldfændighed, overgif dog langt mine 
Kræfter; men endffiøndt de danffe Forfattere, jeg længere hen flal opregne, 
umuligen kunde blive benyttede af mig i ovenmeldte Henſigt ved en omhyg⸗ 
gelig Giennemlæsning af'alle deres Skrifter, og det herved vundne Udbytte 
upaatvivlelig vilde have blevet endnu langt ſtorre end det, jeg nu fan fremlægge: 
tør jeg bøg anſee Optagelfen af flere tuſinde noiagtigen afffrevne Crempler og 
AMuctoriteter af de bedfte, eller fra Sprogets Side meft agtede danffe Proſaiſter 
og Digtere, ſom en af de vigtigfte Fortienefter, denne Ordbog har. Om Arbei⸗ 
dets Omfang og Moiſommelighed vil den Erfarne funne bomme. | 
Dette, og flere Forarbeider, tilligemed perſonlige Omfændigheder, hvis 
Opregnelſe ikke hører hid, vare Aarfag i, at jeg ikke før mod Slutningen af 
Aaret 1823 begyndte paa den egentlige Udarbeidelſe af Ordbogen, ved hvilken 
jeg nørmeft fulgte min 1813 udgivne danffe Haandordbog ſom Grundlag eller 
Ledetraad; men ſammenholdt denne paa ny, deels med Langebeks fra 4-2 
udførte Redaction af Roſtgaards Ordregifter; deels og fornemmelig, under 
ſtadig Benyttelſe af Videnffabernes Selffabs Ordbog (Bogſtaverne A— R), 
med den oprindelige Grundvold for dette Verk: Geheimeraad Motho allerede 
over 120 Aar gamle lericalffe Arbeide over der danffe Sprog. Denne i en lang 
Periode, under Chriftian den Femtes Regiering, betydende og i en af Rigets vigs 
tigfte Embedspoſter (ſom Overſecretair eller Præfidene i det danſke Cancellie) 

… mægtige Mands Fortienefter af et for. fin. Tid hoiſt mærkværdigt, og fra flere 
Sider for Sproghiftorien uundværligt og uvurdeerligt Vært, har jeg tidligere 
udviklet;") og beffrevet den utrættelige, næften utrolige Arbeidsflid og Tid, 
fom han anvendte paa dette Foretagende, i en Rakke af nogle og tyve Aar; vel 
ikke uden Manges Medhielp, men dog med en derfor ikke mindre forbaufende 

Udholdenhed og Anvendelfe af egne Kræfter. “Moths colosfale Plan var intet 
”mindre; end at forene I et enefte Vært ikke blot hvad det danffe Talefprog og 
»Skriftſprog, i ældre og nyere Tid, havde havt i Eie, af enkelte og fams 
”menfatte Ord, af færegne Udtryk, Talemaader og Ordfprog, uden at udelade 
»enten de ældfte og meſt uforſtaaelige Ord, de lavefte og meft trivielle Udtryk, 
veller ſaadanne Ord, fom blog forefomme i Almuens Dialecter; men endog alle | 

N sa % Ll ” 

*) »Hiſtoriſt Udfigt over de danffe Ordbøgsarbeidee i det 17de og 18de Aarh, af Geheime⸗ 
raad Matthias Moth, Conferentsraad Fr. Roftgaard, og Ttatsraad I. Langebek” 
Koh. 1827. 4. (Aftrykt af Bye Danfle Magazin ste Bind.) 
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Loaſſterd, gtographiffe, hiftoriffe og mythologiſte Sarnavne, den hele videns 
"fabelige Terminologie og en ftor Mængde reent fremmede, fun ved en foran: 
"ret Endelfe fordanſtede Ord.” F) Hertil havde han Mager fig Nedhielpere ved, 
tt lade Præfter og andre ſtuderede Perſoner overalt i Lander, deels famle og 
uabeide Udkaſt til enfelte Bogſtaver af en danſt Ordbog; deels gisre Samlin⸗ 
oe af Amuesord og Udtryk, enhver i fin Egn. Et faa uhyre, og man fan, 
fæ, hos os fra de førfte Elementer optaget Bær, bragte Geheimeraad Moth 
vældig i Stand i Saandffrift, og med den Udſtrakning, fom hans ſamlede 
Materialier til Værftet vare i Stand til atgive det. Det vilde have været til 

wexerdentlig Nytte for Sproget , dets Hiſtorie og Lexikographie, om hans ftore 
Orbiegéarbeide (uden ſammes færffilt ordnede tedjniffe og videnffabelige Deel, 
fom den mindſt nyttige) var blevet trykket aldeles uforandret, faaledes ſom 
hen tiiſdſt, efter flere Omarbeidelſer, havde nedſtrevet det, Vi havde da vel ikke 
belddet en kritiſf danfø Ordbog; ei heller en ſaadan, der fuldftændigen omfattede 
Spregets nuværende Brug og Udftræfning; men et paa fig felv beroende, 
Bati vigtigt hiſt oriſk Bidrag til Kundſtab om Sprogbrugen og Ordforraadet 
i vort Modersmaal, ſaaledes ſom det var ved Overgangen fra det 17de til det 
18e Aarhundrede; og det ikke allene i Skriftſproget, for faa vide ſom et 
faadant' paa den Tid vat fil, men ogfaa i den mundtlige Tales Udtryk, lige 
ud Ainmené og Hverdagsſprogets laveſte Kredé. Da en ſaadan Udgivelfe af 
Bethe Ordbog iffe har fundet Sted, vil hans Haandſkrift aldrig tabe den 
Verdi, det har ſom en vigtig Kilde for Sprogtts Hiſtorie, baade | grammati⸗ 
celſt og lexicaiſf Henſeende; og det en Kilde, ſom Sprogforfferen aldrig fan 
aflade at raadføre fig med, fordi den i det fildigere og rigere, men mere uſelv⸗ 
fændige Forraadskammer for den danſke Lexikographie hverken aldeles fuldftændigt 

) Det fortiener vel Opwerkſomhed, at Moths Plan, i hvormeget den endog i visſe Dele 
kuet at firæffe fig videre end. de Grændfer, ſom videnſtabelig Cenhed og Conſequents 
fones at foreſtrive Serifograpfjien i et levende Skriftſprog, dog felv i ver Tid Gar fundet 
Etærfelgere. Man fan faaledes nævne Th. Zeinſius, hvis »Volksthümliches Wöorterbuch 
der dentidhen Sprade” (I Govedfagen et Udiog af Adeluntzs og Campes Ordbøger) har den 
Egenbed, at indsefatte Diolectiproget, eler Ord af afle Tydſtiande Mundarter; og Todd, 
fom i fin engelſte Ordbog, en forøget Udgave af Johnſons, 8. a. har beriget dennes 
Surt md en ſtor Mængde ganſte forældede Ord og Udiryk. Men endnu nylig, og 
i Sasland, vor der fiden 1783, da der rusfiſte Aeademie fliftedes, er giort meget 
for Seri en, Har Moths Ordbogeplan fundet et Slags Forfvar. Den bekiendte 
usle Gtatsmand og Sprogforffer, Senator og Admiral Alex. Schischkow, Præfis 
dent i det Tusfiffe Academie, har. i fine »Bemeerkninger over en tilfommende ny Bear⸗ 
bidelfe af den rusſiſte Ordbog” (Unterfudjungen did. die Sprache, in den Nachrichten 
der Kusf, Academie. Aus den Rusf. ũberſ. 1 TH. Petersb. 1826. S. 15 0. f.) udftrafe 
Segrebet om dennes Indhold og Omfang meget vidt; ja fra en vis Gide endnu videre, end 
Rech. J Folge Schischkows Definition fan ét Sprog figes at beftane af ”alle os 
»befiendte Ord, fom blandt alle Menneſter, i den nærværende og forbigangne Tid, ere 
tie engang fave været brugelige, og fom findes i Bøger.” Men ogſaa denne Defis 
Mion ér ham endnu iffe tilftræffelig. San udvider den derfor iffe allene til alle Landſtabs⸗ 
då, cder Almuesudtryk, ſom forefomme i rusſiſte Provindſers Dialecter; men endog 
til alle Ord af ſlavoniſt Rod i og uden for Ruslands Ørændfer, ſom enter oplyſe 
tnffifte Ords Afftammelſe, eller ſom kunne overføres i det Rusfiſte Sprog og der træde i 

" Stedet for fremmede. - Sfiendt de ſlaviſte Dialecter, ſom tales i Polen, Bohmen, 
Raben, Kram,” Juyrien, o. f. v.,… ere forſtiellige fra ben rusſiſte Dialect ”faa have 
nm deg alle, figer Gan, et fælleds Tungemaal,” Slavoniſte Ord, fom nu fun bruges 
! Polen, Have tilforn ogſaa været rusfiffe, og findes f. Cr. i Neftore Aarboger; til 
Mange unsfiffe Ord maa Moden føges i det Bohmiſte, Polſte, Illyriſte, o. f« v. 
le vi anvende Schiechkows Syſtem paa det danffe Sprog, faa maatte en danſk 

Ordbog iffe allene optage de danſte LandRabsord, men ogfaa en ſtor Mængde islandfre, 
r Matilde, gammeimdite og-fvenfte Ord. — | 

z 
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er benyttet; eller ſaaledes, at man overalt havde affondret Moths Tert fra ſildt⸗ 
- gere Medarbeideres Tillæg til og Omdannelſe af denne Tet, hvoraf den allers 

ſtorſte Deel vel er cil i idenffabernes Selſtabs Ordbog; men ſammenſmeltet 
med nyere Beſtanddele. | ' | 

Moth noiedes ikke med at give danffe Ordforklaringer, men vilde tillige 
bringe en danſk⸗latinſk Ordbog i Stand, og tilfølede overalt en fra clas⸗ 
ſiſte Forfatteres Skrivebrug hentet latinſt Overfættelfe, ikke allene' af hvert Ord & 
dets forſkiellige Bemarkelſer, men af enhver danſt Talemaade. Ved denne til 
to Sprog deelte Opmarkſomhed funde den nølagtigere Udvikling af Mobersmaa⸗ 
lets Sprogs Egenheder vel iffe altid vinde; men at man hos Moth iffe finder de 
danffe Præpofitioner, Adverbier og flere Ordclasſer, hvis forffielige Brug og 
Betydninger, naar de i nøgen Fuldftændighed ffulle angives, udtræve meget 
Arbeide og dybere Sprogforfining, faa- udførligt og noiagtigt behandlede, form 
man nu vil fordre det: kan ei lægges en Ordbogffriver til Laſt, i hvis Tidsalder 
pE lofophiff Sproglære og danfø Sprogkritik et engang fiendtes af Naon. Det 
er allerede faare meget, at man hos Moth ikke favner en temmelig Fuldftændigs 
hjed i Angivelſen af de danffe Subſtantivers, Adjectivers og Verbers Bemarkel⸗ 

ſer, og de fidftes Brug og Forbindelfe med Præpofirioner, Heri har deg Moth 
begaaet / den (paa en næften ubegribelig Maade ogſaa til Videnſtabernes Selſtabs 
Ordbog forplantede) Feil: at han for en ſtor Deel forvirrer ellår ſammenblander 
den” forffiellige Brug og Bemærfelfe af de med Præpofitioner forenede 

Verber, naar disſe have Præpofitionen vedfængt foran, og naar den adffile 
" følger efter 'famme — en Feil, der ophæver en af de væfentligfte og vigtigfte 

Eiendommeligheder ved den danffe Sptogbrug. Det'bør derimod nævnes ſom 
en af Moths ſande Fortienefter i hans Ordbogsårbeider: al han i fir Sprog og i 
fine Ordforklaringer intet kiender til Germanismer og tydffe Vendinger; hvortil 
ei fan regnes, at man i hané Ordbøger finder en heel Deel nyere Ord af tyde 
"Art og Oprindelfe, fom allerede i hans Tid vare overførte af dette Sprog, eller 
fom han tildeels felv førft har dannet og brugt. Men langt hyppigere har han, 
ved Anvendelfe af vort Modersmaals egen Dannelighed, tilvetebragt en Mængde 
Ord for at udtrykte fremmede Begreber, færdeles i Bidenffaber og Konſter; af 
hvilke Ord endeel juft et kunne kaldes heldige, og hvoraf overhovedet ikke mange 
ere gaaede over i Sprogbrugen, af den naturlige Grund, at Moths Ordbogs⸗ 
arbeider bleve henliggende og faa godt ſom ukiendte. Dette, faavelfom en anden 
Omſtændighed ved de Mothſke Ordbøger: at man næften ingenſteds der finder 
angivet, fra hvilfen Kilde et nu ubefiendt eller ualmindeligt og ſieldent danſk 
Ord er taget, og at de allevegne fra, af.norffe og danffe Dialecter ſamlede 
Almuesord, blandede med ikke faa is landſke eller gammelnordiffe Ord, ſom 
hverken vort Skriftſprog eller de danffe Mundarter Have optaget, yderſt fielden 
af Moth ere betegnede ſom ſaadanne ,'forvolder, at hang Ordbøger nodvendigen 

"maa benyttes med langt ſtorre Forſigtighed og Kritik, end det, ifær i de co forſte 
"| Bind af Videnffabernes Seiſtabs Ordbog er ſteet. Man har nemlig her, for dec 

smefte uden udmarkende Affondring, opfaget og anfort ſom danſknaſſen ethvert 
Ord, enhver Bemarkelſe, der findes i de Morhffe Ordbøger, uden Henſyn til, 
om de ere endnu brugelige, eller ubrugelige, om de tilhøre det dannede Skrift⸗ 
ſprog, Provindfernes Dialecter, Hverdagstalen, eller Modersmaalets uddøde 
Verden; og uden at angive denne Ordenes forffiellige Gyldighed. — J Forbigaa⸗ 
ende vil jeg her indffyde den Crindring: at jeg derimod, under min ftadige Brug 
af Moths Arbeider, omhyggelig har vogtet mig for, af denne eller andre Kilder 
at optage noget Ord eller nogen Bemarkelſe, der ikke fandt Hiemmel i den nærs 
værende almindelige Sprogbrug, uden at udmarke det fom forældet, ſieldent, 

i 
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der ufædvaenifgt ”) (thi af Grunde, der længere hen komme til Omtale, kunde 
ike alt det Sprogſtof, man henregner til hiin Clasſe, udelukkes). Man 
vi detfor heller ikke finde Moths Auctoritet anført paa alle de Steder, hvor 
bens Ordheger have været min Kilde; men fornemmelig der, hvor jeg har fundet 
Auedning til af ſamme at optage ſieldnere, og mindre bekiendte danffe Ord og 
Udi, eller hans egne uforandrede Ordforklaringer; for hvilke derfor. Moths 
Sloan burde ſtaae ſom Auctoritet. 

Uden her videre at indlade mig paa at angive flere Eiendommeligheder 
ter Mangler ved Moths lericalffe Værker, hvis Fortieneſte af at have ſamlet 
og bevaret en overordentlig rig, om endog i fine Beftanddele blandet danſt Sprogs 
flat, bliver uforgængelig: vil jeg fun endnu, af min tidligere og udførligere 

Charafterifif af bemeldte Arbeider, gientage dette: ”at.en af deres ftørfte og 
”wigtigfte Fuldkommenheder er den Rigdom af ægte danſke Talemaader, 
Sen Mængde af Idiotismer, Ordſprog og Mundheld, ſom næften ved ethvert 
Ocd findes ſamlede, og hvorved fan meget af vort Modersmaals eiendommelige 
Serne og indvortes Bæfen er bragt for Dagen.” Ogſaa fra denne Side har | 
jeg iffe- ladet disſe Skatte, fom den danſke Lexikographies Fader famlede for en , 
Efrerverden , der i meer end et Aarhundrede blev ubefiende med Omfanget af 
Hans ſtore Fortienefter, være ubenyttede. Men uagtet jeg, baade af denne 
Hevredkilde, af Roſtgaards og Langebeks Ordbøger, med flere andre Kilder (Hol⸗ 
Bergs Skrifter f. Ex.), og af min egen Kundſkab til den danſte Sprogbrug, 
se rigeligt nof, for at medgive min Ordbog en ikke ringe Mængde af Talemaa⸗ 
ber og Sprog⸗Egenheder eller Idiotismer, fom høre til det levende Sprogs endnu 
gieldende Brug. og aandeligt virkende Organisme: ſaae jeg mig dog heri indſtræn⸗ 
ket ved Ordbogens Grandſer og ved dens nærmefte Beftemmelfe, at være en 
Tolk før det rene, det dannede Skriftſprogs rigtige Brug i vor nærværende Alder. 

Men en flig Sprogbrug fan i et levende Tungemaal dog el paa noget 
Tidépunkt, altſaa heller ei i vor Alder, tænfes ſom fængflet eller bunden til en 
vis, engang for alle affluttet Grendſe; og det ligeſaa lidt en Grandſe, der 
aldeles afffar Brugen fra alt Sammenhang med det forbigangne, eller (ſom 
man ſiger) forældede Sprogliv, ſom ent ſaadan, der fulde ſtandſe Sptogets 
ſtigende Udvikling, eller dets omffiftende Okikkelſe i tilfommende Tider. Fra 
begge Cider gives der imidlertid en betingende Grundſetning for Brugens Lovs⸗ 
fraft, for Gyldigheden af dens Regler eller Forftrifter, og for dens Grændfers 
Udgræfning; og denne Grundſatning udgaaer fra Talens Vaſen og Formaal. 
Bi tale eller fhrive et Sprog, for at blive forſtaaede af Andre, fom tale eller 
ſtrie det; og Fornuftené evige Lov byder: at vi ville opnaae denne Henſigt paa 
ben fuldfommenfte og pan den lettefte Maade”) Almindelighed i den 

) Jeg har nemlig ved Benævneljen forældet ifær villet udmærke de Ord og Udtryk, der, 
fiondt brugbare, funne anfees for aldeles at Have fabt fig af den nærværende Sprogbrug; 
ved ſieldent derimgd de Ord, fom vel endnu ſtundom forekomme, men iffe ofte; 
ved ufædvanfigt et Ord, om hvis Brug og Forefomft man fan have Uvished — Alt 
under Forudſcetning af, at ſaadanne Ord til rette Tid og Sted dog endnu kunne være 

. et ogſaa paa den anden Side ved enkelte nydannede Ord, af en eller 
anden Grund, Deres fildigere Opkomſt bcmærfet, enten ved at nævne Forfatteren, der 
har brugt dem; cller ved at angive deres Nyhed (VW. O. cl. nyt O.) hvorved jeg 
everfoveder hat ville tilfiendegive , at ſaadanne Ord omtrent i de ſidſt forlobne 30—50 
Bar er opfommen. ' ' NE 

Pt) Iof. min videre, Ubvifting af Begrebet om Sprogbrug, dens Natur, Gyldighed og 
Udkræfning, i Maanedsſtrift for Literatur. V. &d. S. 296—302 og I mit Mordifte 
Tideſtrift I. Bd. S. 578—682, hvormed bl. a. fan jævnferes Marmontels ſtarpfindige 
Ifhandling: de Fautorité de Pusage sur la langue. (Tablettes d'un curieux. Brux. 
1739. T. I. p. 322—385.) . . i 
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Betegning af Tanter, ſom er Ordenes Beſtemmelſe, eller med et andet Udtryk 
Forſtaaelighed, er derfor der herffende Princip for Brugen, ſom gieldende 
Sproglov, og Prøveftenen for en rigtig Anvendelfe af denne Lov. Hiin Almin⸗ 
delighed i Sprogets Betegnings: Evne fordrer Eenhed og Overeensſtemmelſe é 
Anvendelſen af de betegnende Midler (Ord eller enkelte Udtryk, Udſagn eller Sct⸗ 
ninger, og Talebygning eller Perioder.) - En ſaadan Eenhed er det, man 

- Falder Sprogrigtighed; og denne er igien tre Slag: den grammaticalffe, 
den lericalffe og den ſtiliſtiſke. Den. ſidſte, ſtiondt af mere almindelig 
logiſt og aſthetiſt Natur, behøver og forudfætter dog et viſt givet Sprog for at 
opnaae en faft Anvendelſe. Den grammaticalffe Sprogrigtighed, allene betinget 
ved ethvert enkelt Sprogs pofitive Vedtægt. eller Brug, er ben ſtrengeſte, 
eller den, ſom allermindſt tillader enten at gaae tilbage til uddøde Former, eller 
at ville danne nye og vilkaarlige. Derimod grunder vel ogſaa den lexicalſke 
Sprogrigtighed fig baade paa Anvendelfen af de rette Ord, og paa at bruge 

„dem i deres rigtige Mening t ethvert Tilfælde, Hvor de finere Modificationer af 
Tankens Udtryk veroe paa, at dette paa det nsieſte ftaner i Samklang med 
Sproghrugens Vedtægt; men her indtræder dog himt Forhold af et Slegtſtab 
imellem den nærværende, den nyere Sprogbrug og en ældre og forbigangen 
Tids. ”Forftaaeligheden, en vig, let og ſtrax opſtaaende Fortrolighed giennem 
Øret og Sprogfandfen med mange enkeite Beftanddele af det ældre. Sprog eller 
den ældre Talebrug, er ligeſom Prøveftenen for, hvormeget af denne der fan 
figes at have bevaret fin Gyldighed og Brugbarhed.“ — Det er derfor ogfaa 
egentlig allene ved denne Prøve, at der lader fig afgiore, hvilke af de. ſaakaldte 
forældede Ord, Udtryk og Talemaader der funne finde Plads i en Ordbog 
over det nerverende Sprog; fordi de nemlig ere af en faadan Beffaffenhed, 
at de iffe, ved at gane af Brug, tillige have ophørt af være beflægtede med 
den nyere Talebrug, og fordi de altſaa ikke blot ere forfraaelige, men ogſaa, 
under de fornødne Betingelſer, brugelige, ja maaffee endog af fortrinlige Værd, 
hvor de til rette Tid og Sted anvendes. - | 

Det er Henſynet til disfe Betingelſer, ſom fortrinlig har ledet mig i at 
udſtrekke min Ordbogs Omfang, ſtiondt narmeſt indffrænfet til den nuværende 
Oprogbrugs Ordforraad, ogſaa til ældre danffe Forfatteres Skrifter; men lige⸗ 
fom overhovedet, fun det levende Princip i Sprogets Aand, Slægtffaber 
giennem Ordenes almene Forſtaaelighed, her har været min Leder og Retteſnor: 
ſaaledes har jeg ikke blot maattet tage et nødvendigt Henſyn til Ordbogens Ho⸗ 
vedformaal, at fremftille det nærværende Sprog; men jeg har ogſaa været 

- indffræntet ved .Srændferne for min Arbeidekraft. J den Fortegnelfe, ſom 
nedenfor vil blive meddeelt over de til Ordbogen benyttede danffe Forfattere, vil 
man ogfaa finde enkelte, fra vor Literaturs tidlige Begyndelfe; men Sprogſtof⸗ 
fet, ſom disſe frembyde til en danfø Ordbog, er jeg faa langt fra at have udtømt, 
at jeg egentlig ſnarere fan figes at have viiſt, hvorledes der i denne Henſigt kan 
benyttes; og jeg har overhovedet her fun med ftrengere'Udvalg optaget ſaadanne 
forældede Ord, hvis aflagte Brug har efterladt et Savn i Sproget, fom tillige 
ere almeen forftaaelige og derfor kunne fortiene Fornyelſe (færdeles, naar de vir⸗ 
felig af nyere Forfattere igien ere Sptagne;) eller enkelte af ſaadanne, fom paa 
en eller anden Maade funne være nædvendige eller tienlige til at oplyfe endnu brus 
gelige Ord og disfes Betydning. N . W 

For nu endvidere at fætte Læferen i Stand til; at danne fig en Fore⸗ 
ftiling om de vigtigfte Punkter i Planen for min Ordbog; og om dens Indret⸗ 
ning og. Beſtemmelſe, troer jeg def nyttigt ar meddele følgende Uddrag af en 
Anmeldelſe, Hvori jeg i Aaret 1827 offentlig bekiendtgiorde dens loreſtaaende 
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Hdgivelfe; t det jeg tillige, ved hiſt og her tilfelede Bemærkninger og Crempler, 
nærmere opinfer disfe Hovedpunkter: J i 

»Det er en Ordbog over det danſte Sprog i dets levende Stifs 
keiſe, med nærmeft Henſyn paa. Skriftſproget, men tillige omfattende 
dit, hoad der hører til Sproget i den almindellige og Dannede Tales 
brug, (hvis Anctoritet i ethvert tvivifome Tilfælde ſottes over Sproglæs 
reres viikaarlige Forſtrifter) i dette Sprogs hele Eiendommelighed og liris 
snitifte Rigdom, i den rigtige Boining, Sammenfærning, Anvendelfe og 
Forbindelſe af Ordene, ſom Forfatteren har føgt af tilveiebringe, med 
Streben efter fornøden Fuldſtendighed; men tillige med Udelukkelſe 
ef ali adæeſentligt, Planen uvedkommende: Alt, hvad ei bør ſoges i en 
amindelig Ordbog over det danſte Sprog, ſaaledes ſom det forefommer. i ' 
Skrift og dannet Tale; men nærmef i et danſt Glosſarium og Dias 
ſectlexikon,*) eller i en techniſt Ordbog. — Som en Følge heraf 
til i denne danſte Ordbog findes: HEN 

1. Ethvert i det dannede Tales og Skriftſprog nuomſtunder bruges 
ligt danſt Hovedord (uſammenſat Ord), med Udvifling og Forklaring af 
dets forſtiellige Bemarkelſer, ordnede efter disſes Forhold, og oplyſte, 
deeig ved ſelvdannede Exempler, deels bed ordret anførte Steder af de 
bedſte danffe Proſaikeres og Digteres Sfrifter.  Ganffe nye, eller nylig 

ne, og endnu ei almindelig antagne Ord, forblgaaes enten rent; eller 
" naar de imdlemmes i Ordbogen, da (Feer det fledfe med den fornødne Kriti, 
og med Henſyn til deres ſprogrigtige Dannelfe, deres Værdi og Brugbarhed.“ 

Om forældede Ords Optagelſe er ovenfor talt. Ord af Almuefpros 
get, eller Landſtabsord, fan man i denne Ordbog mindft føge; og hoiſt 

ſielden er her taget Henſyn til et ſaadant Ord. HE IJ 
2. »Ethvert i Skriftſproget og i dannet Talebrug forekommende 

afledet gller afftammende Ord, ſaavelſom ogſaa de ved Sammen⸗ 
fætning dannede; de fidfte dog ei uden kritiſt Udvalg; ſaaledes at vel end 
ikke de nyeſte fprogrigtigen dannede Ord udelukkes; men derimod alle 
faadanne Sammenfætninger, der ftride mod Sprogets Aand dg Orddans 
nelfe, der give ingen, eller en falf? Mening, og overhovedet hverken have; 
efier nogentid kunne faae egentlig Gyldighed. — At der i Optagelfen af te 
fammenfafte Ord ogſaa tages Henſyn paa Digterfproget, er naturligt; 
deg er heri en big nødvendig lericasf? Grændfe antaget, og denne fornem⸗ 
melig beſtemt, deels bed de poetiſkte Ords logiſte Rigtighed, deres eiendom⸗ 
melige Bærdi, Fond og udtryksfulde Klarhed; deels ved deres qlmene 
Brugberbed i rhetoriſt, eller overhovedet I høtere proſaiſt Stiil.“ 

Bed Ovenanforte fan endvidere bemarkes? at endſtiondt Ordbogen 
Beſtemmelſe og Crændfer overalt have giort kritiſk Udvalg til er hoiere, 
«er mere herſtende Hiemed, end den. blotte Ordrigdom: faa er dog det danffe 
Sprogs BDequemhed til, ved Sammenſatning at danne nye Udtryk og 
Ordformer, en faa eiendommelig og væfentlig Beffaffenhed ved Sproget, at den 
nedvendigen maatte medvirke til, at jeg befræbte mig for at indlemme fad (tor en 
Mængde fprogrigtige og brugelige Ord af dette Slags, fom det, med Henſyn 
til Ordbogens Omfang, og under de ftedfindende Vilkaar for dens Udarbeidelſe, 
zar muligt ar opnaae. Man vil derfor finde en betydelig Mængde ei allene af 

Sy Ordbeger af derme Set, eller med udelukkende Henſyn til dieſe tvende Dele af det danſte 
Tungemaals Ordſtat, er Det mit Forſcet ſcerſtilt at udgive; og af det danſke Diatect⸗ 
Lexikogß ér forſte Hefte alt under Presſen. 
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oftere anvendte, ikke erkiendes ſom gielbende, ſew om de findes hos gode F 
fattere. Af ſaadan Grund ere f. Er. Ord ſom Antog (for: Slædning; Ol 
fen. Danm. Bræendſelv. S. 218), gudstienſtlig (Baftholm. Hiſt. på 

Underſog. &. 533), Nokſomhed (Baggeſen. Labyr. I. 45), Retsind gr 
(A. Orſted. Eunomia Il. 115), Sadelov (A. Ørfted), fædet (ecultivere 
*den fædede Cutopæer.” Malling over Gerner. S. 16), at vedbeva 
(Malling over Geuß. S. 9), Viisling (3. Guldbergs Digte IL 51), og 
Mængde lignende, forfætligen udelade. Med endnu ſtarkere Grund er et il 
ringere Antal af barbariſte Ord, der i den nyere og nyeſte Tid, ſom flette 8: 
banffninger, næften bogftavret ere overførte fra det tydffe Sprog, eller, ſom M 

foſtere af Sprogffigdesløshed, endog forekomme hos beromte og. gode Forfatter 
forvifte af denne Ordbog, f. Er. Underſkiel, fom O. Guldberg har brugt (Ver 
Hiſt. I 485); geleide og Hinderhold, fom findes hos den ellers ved S pro: 
reenhed udmærfede Jacobi. (Saml. Skr. S. 9. 10); rufke, (det T. raufchen 
hvormed Evald og Sneedorf have vanheldet deres Stül, og fom man har giv 
Plads i Videnſtabernes Oelſtabs Ordbog; liſple, fom baade Evald og Bagg 
fen have brugt; og mange flere af ben fidftes halvt eller heelt tydſte, eller pa 
anden Maade barbariffe Ord, f. Er. at blikke, at ſkuddre, at fvadfe 
ringe, Flud, Snæv, Grufé, m. fle Det er beklendt nok, hvor flærke er 
deel danſte Forfattere i de fidfte 50 Aar have heldet til en alt for rigelig, Sproget 
Selvftændighed og Orgeniéme ſtadende, Benyttelfe af Letheden i at giøre Tydf 
til Danff > og det er allermindſt den kritiſte Ordbogsſtrivers Sag, at fremme er 
magelig Vilkaarlighed og Skiodeslsshed, der omfider reent vilde lamme al Stra 
ben efter at opdyrie Sprogets egen Ager. — Til udelukkede Germanismer far 
ogſaa regnet adffillige allerede hos Moth-forefommende, men felvgiorte og over 
flodige Berber med den tydſte Forftavelfe be, og flere af ſamme Art; ſom enkelt 
Nyere have brugt; f. Cr. beblomme, beblæfe, beblode, bebuſket (Bag: 
geſen), bedufte (Baggefen), berende, beſeire, m. fl. At mangfoldig! 

- endnu flettere Ord, fom ere optagne i Videnſtabernes Selffabs Ordbog (allene 
af Sammenſetninger med præpvs. ind kunde gtøres en lang Life, f. Ex. ind: 
gemakt, indgetogen, Indgus, indhakke, indfnive, indſnorpen, 
indfhue, indſpodſk, indſvadſe, indſvag, indſvelte, indtone, ind: 
trætte, m. fl.) her ere forkaſtede: vil ei kunne undre Nogen. ' J 

En anden Sag er det med de, dog ikke ret mange Ord af tydſk (færdeles 
nederſaxiſt) Oprindelſe, ſom, uagtet, deres flette og reent udanſke Form og 
Beſtanddele, have allerede i meer end et Aarhundrede fundet almindelig Indgang 
og Borgerſtab i Sprogbrugen, f. Fr. beſkieftige, Bomolie, Bomuld, 

- Døgenigt, Dørflag, Faſtelavn, Fruentimmer, Gartner, Ge: 
… Bærder, Gemyt, geraade, Gevær, Jomfru, Kudſk, Miſtbenk, 

Oberft, offentlig, radbrekke, Spidsrod, Stervbo, Baldhorn, 
vidtloftig (hvortil egentlig ogſaa høre alle af det tydſte ſtellen (at ſtede) og 
ders Afledninger overførte Ord; faafom frille, Stilling, fremſtille, hen⸗ 
Ftille, indſtille) Med de her anførte Ord er Oret, felv i den daglige 
Talebrug, allerede giennem et langt Tidslob blevet fan fortroligt, at Ingen, 
ved at bruge dem, mere tænker paa deres?, i det danſte Sprog meer eller min: 
dre meningsloſe Dannelſe. J en danff Ordbog over det nærværende Sprog 
funne de ſaameget mindre udelukkes, ſom nogle endog ere blevne aldeles uund⸗ 
værlige; men den Crindring er iffe overflødig: at Perioden for.en faa vidt dre⸗ 
ven Lethed i at gisre tpdffe Ord til Ddanffe overhovedet er forbi; og at Sproget, 
paa den-Culturgrad, fom det har opnaaet, fordrer en ulige. ſtrengere Omhu for 
Reenhed i Orddannelfen. At man vil favne mange nygiorte Ord af den Art, 
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im ber ſigtes til, fan derfor i det mindſte ikke tilregnes mig ſom Udelabdelſesſynd; 
dfterfom de med faldt Vidende og Overlæg ere udelukkede. Jeg ved vel, hvor 

Srendſen er imellem lovlig Frihed i Orddannelſen, og lovlos Vilkaarlighed, der 
bderken agter Sprogbrugens, Sprogculturens, Smagens — "ja end ei den 
ſende Fornufts Love: og jeg har det mindfte omhyggelig ftræbt efter, ei at 

ederffride hiin Grændfe; om'man endog i enfelte Tilfælde fan vife mig, at 
— ere eſers gode og agtede Forfattere have giprt det. Den eller de Enkeltes Brug 

af Derbarismer og flette Ord, fan et give bem Gyldighed i Sproget — hvilken 
lestige Ord undertiden et i et heelt Aarhundrede kunne vinde. Man finder ſaaledes 
sberede hiſt og her i Moths Ordbog barbariſte, tydſtagtige Udtryk, fom endnu 
tørres i daglig og ſtisdeslos Tale, eller forekomme hos ucorrecte Shiliger; men 
sten at de kunne ſiges at være optagne i det danffe Sprog. Selv den hyppigſte 
Brug af et nudannet Ord, tfær i Taleſproget, giver det ingen Auctoritet, og 
fevifer intet for dets Brugbarhed i den rene Tale og gode Stiil, eller for ders 
Ortegelighed i en Ordbog, faalænge det ſtoder et for Sprogbrugen dannet Øre 
sg den finere Sprogſands. Man vilde dog el,i en danſk Ordbog fra det 198 
Aerhemdrede føge Geburtsdag, ſtiondt dette i hvert danſt Øre ffærende 
Ord, der iffe eler meer end et eneſte Bogſtav, ſom tilhører 08, endnu er faa 
aldeles biemme i det almindelige, men derfor i dette Tilfælde ikke desmindre bars 
bariffe Omgangsſprog, felv i dannede Kredſe, at det er iblandt de ſtorſte Sielden⸗ 
beer, af høre en Danfø fige Fodſelsdag. Men heller ei vil man af en ſaadan 
Orddeg funne forvife f. Cr. det nydannede Plantenavn Kiærminde (der forſt 
mdførtes fom fonftigt Slægtnavn af E. Viborg), da det hører til de allers 
fuppiaft forefommende poetiffe Udtryk, endfliondt det aldrigsfalder nogen Danſk 
ad af bruge det i Talen. - i 

Med det her anførte ſtaaer den følgende Artikel af Ordbogens, ved dens 
Plen beſtemte Indhold, ikke i Modfigelfe : . j 

3. *Freuimede Ord; Der ved almindelig Brug i dannet Tale og i 
kriftſproget, og tildeels ved at modtage danſt Endelſe, Gave faaet den 

fornødne Borgerret, og ere blevne ligefaa almeenforftaaelige , ſom de 
eyriadelige danffe Ord; hvorimod alle, ældre og nyere, flet dannede, overs 
ſledige, iſer af det Franuſte og Tydſte optagne Ord, ſom hverken ere eller 
forne blide indlemmede i bor eiendommelige Sprogbrug, udelade; og veb 
endeel oderflodige fremmede Ord henviſes blot til de danſke, ſom fuld⸗ 
kommen ndfplde hines Pads.” NE . 

Det lader fig ikke negte, at Indlenmelfen af fremmede Ord, og i Sar⸗ 
delecheh Ord af latinſt, franſt, og overhovedet hverken af ſtandinaviſt eller germaniſt 
Rod, i en danfk Ordbog, fra et viſt Oynspunkt fan anfees for urigtig; og i det 
mindfe iffe jet fan gaae ud fra nogen aldeles faft og tsligeret Grundfærning. Jeg 
ferudfeer derfor ogfan, nt den, ſtiondt meget ſparſomme Aptagelfe af deslige Ord, jeg 
far tilladt mig, vil af den ſtrenge lerifographiffe Kritik kunne lægges mig til Laſt. 
Detre Olags Ord, fan man fige, funne aldrig (ſom ogſaa ovenfor er bemarket), 
væde egentlig Indfødsret i vort Tungemaal; de beholde ftedfe deres Stempel, 
fom fremmede, og maa ſaaledes beftandig udgiøre en uorganiſt Beſtanddeel 
ef en Ordbog over det danffe Tungemaal. Deres Drug er end videre, vilfaarlig, 
sg omffiftelig, eller fun "bunden til et viſt Tidsrum; de ere Giæfter, ſom 
forme eg gane, men næften aldrig vinde varigt Dorgerffab-i Sprogets Siem. +) 

%) Af de her antagne Grunde vil ogſaa Schischkow (i fin ovenanforte Afhandling) have 
ole fremmede Ord (3; ſom ei have rusfiſt eller ſlavoniſt Rod) udeluffede af den rusfifte 
Ordbog. (Man jævnfere hans herfor angivne Grunde i det ank, Skrift 6. 26—29). 
Imidkertid tiiſtaacr fan dog, (6..28) at da et Onde underriden bliver faa robkefter, at 
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" baade Tingen félov og Navnet; men iffe mindre hyppigt og almindeligt høre 

ø AJ 

" eve overførte fra det hoitydſte, nedertydſte og hollandTe Sprog, og i en mee! 

derfor neppe anden Udvei, end den, ſom jeg baade her, og i min 1813 udgivn 

"eller anden Maade linguiftiff kunne oplyſe ſamme. Hertil f. Cr. bør upaatviv 

t ' NE . 
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Men paa ben anden Side ære dog endeel af ſaadanne Ord gangſe i ben daglig 
Talebrug, ja felv blandt Almuen, og for enhver Danfktalende ligefan forſtaa 

lige, ſom Ord af ægte nordiſt Rod — ja undertiden langt mere, end faadanne a 

disſe, der ere meer eller mindre forældede. De allerflefte, fom bruge en danff Ord 
bog, vilde fødes, ſom ved et utilgiveligr Savn, om flige Ord manglede, fon 
f. Er. Canal, Cancellie, Candidat, Cattun, Charakteer, Clasſe 
Confirmation, confirmere, Credit, Kaffee, Kammerat, Kanon 
Kaper, og desi. fi. Mange af deslige fremmede Ord have iffe allene antage 
danſt Endelfe og danſte Boininger, men endog dannet en Stamme af ſammen 
fatte og afledede Ord. Hver Borger og Bonde i Danmark fiender til Credit 

man tale om Credilorer og om at creditere. For Ordbogéffriveren blive 

Haand⸗Ordbog, har fulgt: kun at optage de meft almindelige, eller i Bruger 
hyppigſte og uundværkgfte af dette Slags Ord; at udmærfe dem fom fremmed 
eller udanſte; og at giore opmærffom paa ethvert, der fan ombyttes med e 
indfødt Ord. . . | 
4.. “De almindeligfte, i daglig Tale jævnligen forekommend 

technifte Ord og Udtryk (Konftord); tfær faadanne, der kunne anſee 
for at være af oprindelig danſt Herkomſt, eller nedſtamme fra en danſl 
Nod. Hertil fan ogſaa henfores virkelige (ikke ſelvgiorte) danſte Navne pac 
de hyppigſt forekommende indenlandſte Dyr og Planter, der overtal! 
oplyſes ved Tilfsielſe af de latinſte ſyſtematiſte Benævnelfer.” 

5. - ”Af danffe videnſkabelige Udtryk optages ifær de vigtigſt 
jurvridifte og philoſophiſke, Der forklares med Korthed og Tydelighed 
og ved hvis Indlemmelſe i Ordbogen man troer åt kunne give den en for 
øget Brugbarhed, faavel for den practiſte Embedsmand, fom for Enhver, 
—— ſtriftlige Foredrag vil beflitte fig paa Rigtighed, Klarhed og 
pdelighed.“ | 
3 Henſeende til de tedjniffe Ord, eller Konſtordene, er det min Mening, 

at disfe vel egentlig nærmeft bør komme i Betragtning til Optagetfe i en almin 
delig Ordbog, for faa vidt fom de høre til Sprogets rene Beſtanddele; eller fol 
faa vidt fom de, enten ved Afftammelfe fra og Slægtffab med andre Ord i Spyro 
get, ellet fom oprindelige Rodord, virkelig udgiore en Deel af det indenlandſt 
Sprogſtof. Erholder man engang en fuldſtendig, med den fornødne Kriti o 
ſtrenge Noiagtighed udarbeidet danſt techniſt Ordbog, da vil det være fa 
meget mere tilſtrækkeligt, i et almindeligt Lexikon over Sproget fun at indlemm 
de tedjniffe Ord, der tilhøre Sprogets oprindelige og gamle Stof, eller paa er 

lelig henregnes alle indenlandffe og indfødte Benævnelfer paa Naturgienſtande 
færdeles Dyr og Planter, hvoraf blandt andet mange Eenſtavelſesor 
uden .Tvtol høre til Sprogets allerældfte Ciendom. At udvide Indlemmelſen a 
techniſte Udtryk i en almindelig Ordbog til alle dem, der Tid efter anden ligefren 

eller mindre udenlandſt Form bruges i Konfter, Haandværter, Sysler og Naringe 
" brug i Danmar: vilde derimod være, at gaae uden for de linguiſtiſte Orændfet 
for en ſaadan Ordbog, der vil ffille Sprogets Eiendom fra dets laante Beſid * | . | 

. | 

Det fan blive til Nedvendighed, fan Fan dog Regelen for den ſtrenge Udelukkelſe af uden 
landſte Ord tilftede enkelte Undtagelſer; men bisfe maa være faa faa fom muligt, of 
fun finde Sted ved de ganſte almindelig brugelige og uundværlige fremmede Om. 
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ki. Men Grendſen i den Henſeende er ikke altid let at drage; øg endnu 
mee tør, ſaaledes fom der hidtil er forarbeidet, den Enkelte, ſom ei kunde 
vere en heel Rekke Aars udelukkende Arbeide herpaa, gisre fig Haab om, med. 
jatenilghed og Nsiagtighed at kunne ſamle, affondre og forklare Alt, hvad 
'a kitiſfe Sprogkiender vilde henregne til den førffnævncte Afdeling af vore 
vinde Ord. Ikke engang over Konſtordene, der høre til fan ældgamle og 
omtemmelige Sysler i Danmark, ſom Agerbrug, Fifferi og Sofart, 
x mm fuldftændige Fortegnelſer eller noiagtige Forklaringer, der tillige overalt 
Sine imellem de almindelig befiendte og brugelige, og de i enkelte Landffaber 
ange Benevnelſer. Endnu mindre gives der nogen danſt Haandværfsordbog ; 
udvad man finder adfpredt i Lexika, eller i enkelte, tildeels overſatte SÉrifter & 
ix nrdaiffe Fag, er langt fra at være tilſtræekkeligt, eller altid paalideligt for en 
Leregforſter; det fidfte ſaameget mindre, fom der i endeel af ſaadanne Skrif— 
nm dte gisres Forffiel paa de, i vedkommende Sprogkreds gangbare og gieldende 
km (hoilke, i hvor flette de endog mangen Gang ere, dog, i det mindſte 
: denne deres Kreds, have Brugens Gyldighed),/ og nydannede, af denne eller 
bn gorfarter opfundne, ſom maaffee funne være bedre og mere ſprogrigtige 

— men ſom Haandvarksmanden eller Fabrikarbeideren ikke kiender, 
fer itfe ſorſtaaer. Til Moths Plan hørte ogſaa, at indlemme alle danffe 
tue Ord i fit colosfale Lexikon; og virkelig indeholder dette en Mængde 
dne beugelige; men tillige en heel Deel ſelvgiorte, eller nu ikke længere bekiendte. 
3 Biteaffabernes Selſtabs Ordbog finder man (foruden de Mothſke Ord) liges 
es hm Fragmenter, og det ſtundom ikke meget: nøiagtige, til dette Slags 
XMundffab, Under ſaadanne Omftændigheder var der for mig, og efter min 
Plen, iffe andet at giore, end at famle de almindeligfte og hyppigſt forekom⸗ 
Xade danſte tedyniffe Ord, af den ovenanførte Beffaffenhed , og at førge for, 
ct fee disſe faa nøiagtigt, ſom muligt forklarede. At enkelte ſieldnere fores 
zarende Ord af den Art, enkelte Ord, der røbe deres fremmede Sproghiem 
Y Slægtffab , ogfan have fundet Veien ind i denne Ordbog, vil man ſaameget 
ere overfee: ſom Antallet af techniſte Ord i ſamme overhovedet er langt mins 
ke, mad jeg onſtede det. — Til Forklaringen over disſe, ſaavelſom over en Deel 
Henfabelige Ord, har jeg jævnligen fagt og fundet Hielp hos adſkillige af mine 
Sean; og bør jeg faaledes blandt andre med Taf nævne Ar. Profesſor Urſin 
om den, der ofteſt I ſaadanne Tilfælde har været mig behielpelig. 

En Clasfe af færegne eller videnſtabelige Udtryk, ſom fortvinligen fortiene 
len bæffe Ordbogſtrivers Opmærtfomhed, ere de, ſom forefomme i Lovene og i 
It deſte Lovſprog. "Diéfe ere næften uden Undtagelſe, ifær naar vi ikke holde 
%$ tl len nyefte Tid, af ægte danſt Rod og nordiſt Oprindelſe; og udgisre fans 
des i enhver Henſcende en, eiendommelig, vigtig og rig Deel af det indfødte 
Ungemael, Jeg har derfor heller iffe undlade, deels ved egen Læsning af | 
Jegtider og Skrifter over den danffe Lovkyndighed, deels ved at benytte forhaan⸗ 
rerende Hielpemidler (ſaaſom Dr: G.'L. Badens juridiffe Ordbog) ar ſamle 
1 efter Orbbogens Plan, faa fort ſom muligt, at forklare de vigtigfte Ord, 

og Talemaader, ſom forekomme i det danffe Lovfprog. Men ligefom jeg 
ile fer beſtandigen maatte have denne Ordbogs Beftemmelfe og Grændfer 
kr Bie: faaledeg var det færdeles nødvendigt, at agte paa Grøndfeffiellet 
— Levſprogets endnu brugelige, og dets forældede Ordforraad; og jeg er 
for i Benyttelſen af Kilderne til ſamme ikke gaaet længere tilbage i Tiden, end 
1 8ong Chriſtlan den Femtes endnu gieldende danffe Lov. 
6. ”Slle Ord, hvor faadant finder Anvendelſe, anføres med Hen⸗ 

Rn til deres Slægtftab, eller de umiddelbart afffammende og fammens 
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fatte Ord under vedkommende Hovedord — en Fremgangsmaade, der i 
danſt Ordbog, formedelft en flor og næften almindelig Simpelfed it danffe Orddannelfe, er den naturligfte, og aldeles ingen Vanſkelighed m 
fører ved Brugen. J ethvert Silfælde, hvor det kunde fynes noget vanſ ligere (ſaaſom ved. Vocalfdrandring) at finde et afledet eller ſammenſat O under Stammeordet, er der paa vedkommende Gted i Bogftavræffen he viiſt til ſamme. Denne Bogens etymologiſte Orden medfører blandt and den væfentlige og betydelige Fordeel, at den, der vil bruge-fanime for danne og befæfte fin Kundſtab fil. Modersmaalets Sprogrigdom, og erhver Gifferhed i ſammes rigtige Anvendelfe, finder enhver Ordfamilie for d 

meſte ſamlet paa eet Sted; og ved at kunne med Lethed og i Haft overfå de beflægtede Ord, ofte fan vinde betydeligt i SpyrogfundfRab.” 
i Med Henſyn til den her berørte BDeffaffenhed ved Ordbogen troer je 

at den Fremgangsmaade, ſom er fulgt-é at famle og ordne de aſſedede og fan menfatte Ord under deres Hovedord, meget let, og eftér en fort Brug af Or! ' bogen, vil falde enhver i Dinene; og at det derfor vilde være overflødigt, her « gisre Rede for hver enkelt Omftændighed, ſom vedkommer denne Deet af Bogen . medjaniffé Indretning. Jeg bemarker blot, at man, ogſaa ved at bedomm 
denne, ikke bør glemme, hvor nødvendigt det var at tage Henſyn til Bogen 
materielle Omfang; og at dettes Sammenpresning giorde det umuligt at ſorg 

for den ſtorre Lethed og Beqvemmelighed i at opføge, og finde afledede og: fammen 
fatte Ord; naar disſe ved Indrykning, ved forffiellig Tryk, eller andre Midler 
havde været mere affondrede fra Stammeordene. Man vil imidlertid finde, at je undertiden har abffilt nogle af de førfte (afledede) Orb fra deres Ordflægt, naa de i Bogſtavrakken kunde følge umiddelbart efter Stammeordet, for derved, hvol det ſaaledes lod fig gisre, at formindffe Slægtens fammenpaffede Ordmasſe. — Enkelte afſtammende Ord, ſom formedelgt Vocalforandring, eller i deres Gel Form ere meget ſtarkt afvigende fra Rodordet, har jeg vel ogſaa ſtundom adffil derfra, og henfat paa deres ved Bogſtavrakken beſtemte Plads; men i disk 
Tilfælde er da ſtedſe henviiſt til ſamme under Hovedordet. J Almindelighet maa det bemarkes, at de fiernere Afſtammeiſer, f. Cr. ved Forſtavelſer (befæfte 
af faft, forvolde af volde; og desl.), eller ved middelbar Afledning (f. Er. myrde af Mord, romme af Rum, eller Sat af at fane, og desl.), næften aldrig ere anførte under Soved: eller Stammeordet; men i Booͤſtavrakken. Overhovedet maa man ikke glemme, at min Plan eer⸗ medførte, at give en 
ftreng etymoldgift Ordbog, hvori Ordenes Slægtffab og Afftammelfe é ethvert Tilfælde, og indtil de fierneſie Slægtled, fulde blive den ledende Grund for deres Ordning og Sammenſtilling; men. at den valgte Orden eren blandet alphabetiff⸗ etymoiogiſk; -hvilfen jeg anſeer for den gavnligfte og begvemmefte for 
denne Ordbogs practiffe Brug. KEE | 

… .. 7» "JF at angive Ordenes Betydning og forſtielige Bemærfelfer ar man firæbt at forene logiſtk Beſtemthed, og en paa hiftoriff-kritift Sunds 
ab til Sprogbrugen bygget Noiagtighed, med Klarhed og Korthed. Gaa: 

vidt en Ordbog tillader det, er ogſaa det Grammalicaiſte ved Ordenes rigs . … fige Bøinifger, Brug og Forbindeifer opipft; overale efter Sprogbrugens 
Lovbog, og med Forkaſteiſe af vilkaarlige Jagun vg ſelvgiorte Regler hos Spyroglærere. — Præpofitioners og andre artiklers Brug i det danſte Sprog vil man, faavidt Rummet og- Bogens Beftemmelfe tillader det, her 
førfte Gang finde udviklet med nogenlunde Futdſtendighed.  Tillægget 
upgeniuude er ei overflødigt; thi abfolut Guldftændigbed i en ſaadan Udvikling vilde allene fordre ét eget Vært,” 

Y 
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Skulde jeg her foretage mig, ubførligen at udvikle og opløfe de faa og 
" forte Træf, hvormed de ſidſt anførte Linier af Ordbogens Plan angive Frems 

| gngdnasden ved den vigtigſte Deel af Lexikographens Arbeide: da maatte jeg 
— mdarbelde en heel theoretiſt Afhandling, eller i det mindſte ſammendrage og gien⸗ 

tage, Bad allerede af mange Andre er ſtrevet. Men jeg har alt været vidt: 
frigere, end jeg felv onſtede. Fortalen fan hverken gisre Ordbogen bedre, eller 

rægete, end den er; og hvorledes den er udarbeider,. hoilke Grundfærninger jeg 
" ber følge i min Ordforflaring, eller i at udvikle, fremſtille og oplyſe de forffiellige 

Degreber, ſom et danſt Ord, deels i og for fig felv, deels ved Forhold og Forbindel⸗ 
ier, fan udtrykte: maa Ordbogen felv lære dem, der ville bruge den. J Alminde⸗ 
lighed, troer jeg, vil det findes, at jeg har beflittet mig paa Korthed, Klarhed, 
FReenhed og oprindelig danſt Sprogtone, uden at frygte for, om derme undertiden 
har faget et noget ældre Præg. — Den lexikographiſte Ordfortlaring er'en Konſt, 
ber fordrer iffe blot dybere Fortrolighed med det Sprog, hvis Betegning af Tan⸗ 
keverdenens Individer, eller enkelte Foreſtillinger og Begreber, ffal:beftemmes og 
ferflares; men ogſaa Kimbdffab i flere Sprog, og andre Fardigheder, fom Stus 
uns sg Hvrelſe maa give. Hvad det-førfte angaaer, faa havde det været en 

af mig, at foretage mig det mølfommeligfte og betydeligfte Arbeide, 
reg bar udføre, efler i mic Liv kommer til at fuldbringe, hvis jeg ikke hadde troet 
at befidde en ſaadan Kundffab til det danffe Sprog, at jeg var i Stand til at 
sive min Ordbog Rigtighed, Noiagtighed og Klarhed i at beſtemme Ordenes 
Bemærfelfer og Brug; eller med andre Ord, derfom jeg ikke havde tilegner mig 
ben Fortrolighed med den danffe Sprogbrug, at jeg kunde lade Ordbogen frem; 
træde form bens troe og paalidelige Organ ; og det iffe blot i Henſeende til Bogs 
ſproget (hvis fildigere Udvikling dog ingenfteds er overſeet eller forſomt), men 
sejfsa til Taleſprogets oprindelige Brug, og Hverdagstalens vigtigſte Egen⸗ 
beder, med disfes Fremtraden i Ordenes Bemarkelſer og Forbindelſer, i figur: 
ige Uderyk, Talemaader, mm. Herom tør jeg være overbeviiſt; for faa vidt 
oms dette Vark fan betragtes ſom et Arbeide, hvori jeg, efter omhyggelig og kri⸗ 
mk Prøvelfe, har nedlagt Frugten af min, ved meer end 25 Aars Studium, 
tg ved mangehaande hermed forbundne og beflægtede Sysler, erhvervede Kund⸗ 
ftab til Det danffe Sprog. — Skulde man derfor ved omhyggelig Grandſkning 
tpdage, at jeg t enfelte Punkter, ſom vedrøre Brugen og dens Forffrifter, havde 
falet: de tør jeg dog frimodigen forudfige, at disſe Tilfælde ville være faa Cen 

"eg anden Sang funde vel ben ved faa mange-fufinde, ofte nær i hinanden løbende " 
"Tilfælde, fom tide en lille Partikel, eller dens Stilling, beſtemmer, nophorlig 
frændte Opmerkſomhed fjappes); eller at det vil være Tilfælde, Hvor en Vaklen 

"1 Talébrugen, ſom endnu ikke er tilfræftelig fæftet ved Okriftſproget og clasfiffe 
„gior Sagen tvivlſom. Men ogfaa disfe Tilfælde ville ei være 

mange; thi jeg. far vogtet. mig for at ville afgivre, hvad der endnu virkelig fan 
ſiges af være uafgiort; og jeg har iffe taget i Betenkning, f. Er. ved enkelte 
Jeds wwisſe Kion og Artikel, eller ikke vet afgiorte Form og Skrivemaade, at 
melve ſaadan Uvished. Disfe. Tilfælde ere, færdeles udenfor den blotte Skrive⸗ 
brugs Virkekreds, lytfeligviis fun ſieldne; og med Alt, hvad der undertiden er 
fagt om Uvished, om Forvirring og Ubeſtemthedei den danffe Sprogbrug og 
Sproglete: faa er det dogvift, at disſe Mangler ved det danffe Sprog ere mere 
adbildte, end virkelige; eller findes mere i Grammatikerne, end i Sproget. 
Bel fan dette baade forvirres og forværres ved flette Okribenter; og Talefproget 
' visfe Kredſe lide under ſtiobeslos Forſommelſe og Mangel paa tidlig Dannelfe og 
rerig Ovelſe. Men Sproget maa heller ikke bedommes efter de flette, uduelige 
ierfattere, ſom mishandle det; og Sprogbrugen ikke efter den forvanffede Tale 

Dang Ocdbog. I <= i , | … (b] J 
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i enkelte Kredſe, om disſe endog vare nok ſaa forfinede og polerede i anden $% 
ſeende, .end t at tale Modersmaalet. Heller ikke tøv man allevegne ſtole p 

, dere Foregivende, der ville gielde for Sprogkiendere eg Sproglærde i Mode 
maalet, uden at befidde den hertil vigtigfte og uundgaaelig nødvendige Betin gel 
en tilſtrakkelig og omfattende Fortrolighed med Sprogets Veſen og Brug, i a 
dets Skikkelſer og Grene, og giennem enhver Tidsalder, hvori Danſt har væl 
talt og ffrevet. Det er undertiden disfe, der flage meft over Mangel og Uli: 
den i Tale: og Skrivebrug; uagtet de ikke tiende, eller fun ufuldfomment kun 
ffielne imellem det Rigtige og der Feilagtige i danſt Tale eller Okrift, fordi 
fattes den hertil uundværlige Prøvefteen, ſom fun det hiftoriffs Éritiffe Studiu 

l … af Sproget fan. give. 
Hvorvidt det nu i det Hele er: lyffedes mig; i denne Ordbog at medd 

de vigtigere, i deres Brug og i en ſtorre Mangfoldighed af Bemarkelſer og 
forſtiellig Anvendelſe mere indholdsrige danffe Ord en tilſtrekkelig Beſter 
melfe og Forklaring, og hvorvidt jeg, i at affatte, anbringe, og ved anfør 
Tatemaader og Crempler af oplyſe mine Ordforklaringer, vil kunne tilfredsſti 
Sprogets Kiendere: derom maa Samtidens og Cfrertidens omhyggelige Pr 
velfe domme. BVanffeligheden af at give mange, endog af de meft enkelte, me 
almindelige og bekiendte Udtryk en tydelig og loøgiff rigtig Forklaring, i det famn 
Sprog, fom Ordbogen behandler — og det ifær-en ſaadan Forklaring, der ma 
være indffrænfer til faa Ord eller Linier: vil ikke let undgane Bogen, der ha 
fysfelfat fig med lignende Arbeider, Der gives, figer Johnſon, en Mængt 
Gienſtande, fom ikke ere for lidt, men for meget bekiendte, til overalt at kunt 

" Lige. heldigt og tydeligt forklares. Men der gives ogſaa en ftor Mængde Orl 
hvis Brug og Bemarkelſer fpreder fig i faa mange og faa fine Grene, at di 
neppe ev muligt, i et faa indffrænfet Rum, at forfølge og ſammenfatte dem all 

kke mindre vanffeligt er det, i en Ordbogs Forklaringer af kunne fremftille de 
ele, Mangfoldighed af Tilfælde, Hvor et Ord med meer efler mindre Frihe 

anvendes i uegentlige og figurlige Bemærfelfer. Et levende Sprog har i Stile 
og Udtryksmaaden en Grad af Dannelighed og Udſtrakningsevne, fom unde! 

. tiden langt overffrider  Grændfernt for lerikalffe Beſtemmelſer og Henforelſer 
. Qrdbogffriveren maa overlade meget til den ſpecielle Sproggrandſtning og Spro; 
kritik; og der, hvor faa lidet er forarbeidet, ſom i det. danffe Sprogs gramm 
tiſte Kritik, og i danffe Sprogværfers Underføgelfe og Droftelſe fra derne Side 
tør håh ſaameget mere vente fig billige Henſyn til Arbeidets Banffelighed, o 
den menneffelige Cvnes Begrændsning. Tillige tør han ved et. Værk, ſom nat 
værende, der er det forfte, af fin Art, henlede den provende Grandffning t 
Ordbogens Beſtemmelſe. nne har frå forſt af været, at give den almin 
delig Brugbarhed, at gigre den til en Folkebog, mere end til et Vært, beſtem 
for enfelte Lerdes Brug i de vanffeligfte, ſieldenſt forefommende Tilfælde. S 
ſaadan Beſtemmelſe har medført mange færegne Beffaffenheder ved dens Indret 
ning, ſom det er ufornodent at optælle; da de let af fig felv falde i Dinene 
Jeg vil blot erindre, at dertil f. Ex. ogſaa hører, at feg har ſogt at bringe del 
fimpelfte og letteſt tilgængelige Orden i Ordenes forffiellige Bemerkelſer, ve 
overhovedet førft at anføre de egentlige, de nærmefte, eller de, hvori Orde 

hyppigſt i det almindelige Talefprog forekommer; fra hvilfe jeg da har føgt gral 

viis at gisre Overgangen til de mere uegentlige, de figurlige, de fleldnere fort 
kommende og de reent forældede — -hvor ſaadanne af'en eller anden Grund anfø 

"reg. Den undertiden (f. Cr. ofte hos Adelung) fulgte Fremgangsmaade, 
opføge et Ords ældfte eller oprindelige Bemarkelſe, og ftille denne, om endo 
nu ganffe ubrugelig, i Spidfen for de fildigere, antager jeg for mindre pasſend 
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u a Obog, fom nærværende; da den er ſtikket til jævnlig af forvilde og ſtandſe 
rem af ſamme hos den (tørre Mængde, hvis Tarv det fornemmelig er at vide, 
beeciedes Ordene efter den nærværende Sprogbrug anvendes, Det er ifær paa 
« bringe denne Brug, T dens Reenhed og ægte Stitfelfe, eller grundet paa 
jekets Taleføreg og paa erkiendte Auctoriteter i Skriftſproget, for Lyſet — eller 
ma st fremftille og opinfe Sproget, ſom det virfelig er — at mit Formaal og min 
Jetrebelfe er gaaet ud. Men jeg maa ogfaa her gientåge: at hvis Ordbogens 
Zetheld, for faa vide fom det ſtrekker, overhovedet befindes at være bygget paa 
netig Indſigt i Sproget, da vil ikkun en Ubillighed, ſom jeg vil unfee med der 
tere igegyldighed, kunne dadle, at dette Indhold i mange Dele funde have 
rere rigere, i nogle Tilfælde maaffee endog behovede at være fuldftændigere. 
Da er ikke blot Sproget felv, hvis Dannelfe og Udvikling lykkeligviis endnu 
xl here en betydende Bane at giennemlobe, ſom begrændfer den danſke Lerifogras 
me, baade i Rigdom, og i en allevegne ſikker og afgiort Beſtemthed; men ofte 
e det ogjaa Mangel paa tilftræffelige Underføgelfer, Forarbeider og Materialier, 
ra forøger Ordbogſtriverens Byrder, og gier, hans Kald, at være en tro og 
vealidelig Tolk for det. beſtemt Tilværende, men ingen egenmyndig Lovgiver, 
cmun lengt vanffeligere. . 

Skiondt her ikke nermeſt fan være Spørgsmaal om den grammatis 
talfte Del af Sprogbrugen, vil jeg dog bemarke: at ogfaa denne er hos os langt 
ka et være underfaftet en tilftræffelig dyb og omfattende Grandſkning af dens 
tufdige Tiiſtand og hele Omfang; men færdeles i dens fyntactiffe Hovedgreen. 
da giennemført kritiſf danſt Sproglare fattes os endnu; uagtet vi befidde endeel 
me Bidrag til en ſaadan, omſtroede i enkelte af de hidtil leverede danffe Gram: 
udtifer, Men med faa Undtagelſer ere disſe meer eller mindre ſtrevne med for⸗ 
udfatrede Meninger, eller efter et forud antaget Syſtem; og have næften alle den 
Rangel, at de fun tage Henſyn til en begrendſet Deel af Sprogbrugen og 

e Ciendom; imedens de ſtundom, ved at bringe ſelvdannede og vilkaar⸗ 
lige Forffrifter ind i Sproglæren , omſtyrte dennes empiriffe Grundvold og med 
ben bringe hele Bygningen til Fald; ſtundom ogſaa yed at ville holde fig for nær , 
al det nordiſfe Grundſprogs, for os uddøde Former, overføe, at vi have langt ner⸗ 
mee, hidtil næften ubenyttede Kilder at ranſage: vor egen Literatur ,. eller hvad 
ber er ſttevet i nyere Danff i Æ til 500 Aar — hvoraf man fielden tager mindſte 
Mrſen til noget, ber er ældre, end det 18de Aarhundrede. Ja, endffiondt Ingen 
ri frune negte, at det danffe Sprog, vi tale og ffrive, fortrinligen har dannet 
ſgiSielland, efler nærmeft er grundet paa det fiællandfte Almuesſprogs 
Gtermatik: er dog et engang denne, for Bogſproget vigtigſte Deel af det danffe 
Spcigs Hoved sMundarter hidtil underfaftet en grammatift-kritiſt Underføgelfe. 
Idden egentlig lexicalſke, og ben for lexicalſt Fremſtilling egnede fyntacs 
tiſte Del afSprogbrugen, eller Sprogets endnu levende, gieldende og brugelige 

eiendonunelige Udtryk og Talemaader, tilligemed de vigtigſte Boi⸗ 
ningtfermer, og de Ordforbindelſer, ſom viſe Verbernes Styrelſe, Præpofitios 
ner eg Conjunctioners rigtige Drug, m. in., er viſt nok betydeligt forarbeidet 
he mn dauft Ordbogſtriver; ſaavel ved de ovenfor opregnede og kortelig beffrevne 
tire, i Caandffrift tilværende Arbeider, ſom ved deres for en Deel videre udførte 
Derbeldelfe & Bidenffabernes Selffabs Ordbog; ved nyere Ordbøger over frem⸗ 
mede Sprog med danſt Fortolkning; ved nogle Varker over danffe eenstydige 
Ord, sg ved herhen harende Bidrag i nogle danffe Grammatiker. Men en meget 
tg og vigtig Skat til danſt Lerifographie ligger dog endnu, man fan fige næften 
ubenyttet, .å det danſke Skriſftriges ældre og nyere Regioner. Hvad en Ordbog 
fan Mive , hoad den fan vinde i Figdom, Paatidelighed, Liv og Interesſe, 

i(. 



xx ' ' UL 

ved af oſe af de Sprogkilder, ſom rinde i fortrinlige Forfatteres Skrifter , cx 
Hvorledes den, ved af disſe at famle ſit Forraad af oplyfende Beviisfteder , "fa 
opnaae clasſiſf Værdi og Varighed: have vel fan i den Grad lagt for Dager 
fom Englands udodelige, endnu med forbauſet Beundring betragtede Samu 
Johnſon. — Det er ſandt, man har i vore Dage ogſaa begyndt, at'ville nei 
rive det Mindesmærfe, denne, ved colosfal Lærdom og Arbeidskraft Udmærket 
Mand reiſte fig. Man har lagt for Dagen, at hans rige Ordbog endnn kund 
berigeé med mange tufinde Ord — et Vidnesbyrd om, hvilke Skatte det engelſl 
Sprog eier]! Man har giort fig megen Umage med at vife, at den, uagtet de ſtore 
eiendommelige, næften alle tidligere Ordbøger i nogetſomhelſt nyere Sprog forduni 
lende Fortienefter, hvilke man ei troſter fig til gt negte den, har enkelte Mangle 
— men det er næften fun ſaadanne, ſom Forfatteren ſelv kiendte og erkiendte 
da han lod fit forbauſende Værk træde ud i Verden. — Ytfe anderledes er de 

. gaaet med Adelung t Tydffland. Dennes hoitydſte Ordbog er bleven an grebe 
"” og dadlet af Flere og paa forffiellige Maader; og mere end een fildigere cydſ 

Lexikograph har gierne paa hans Skuldre villet fane Verden til at troe, at har 
ſaae langt videre og bedre, end Adelung. Men af dennes hidtil uovergaged 
og uundværlige tydffe Ordbog ere fo Udgaver udſolgte; imedens man for ikk 
længe fiden har prøvet paa, ved at nedſette Prifen paa Campes, jeg veed ikk 
med hyvormange tufinde Ord berigede, paa Adelungs Arbeide byggede tydſk 
Ordbog, at formindffe det endnu betydende Oplag af dette, med faamegen Bram 
og Ophævelfe forkyndte Vark. ' 

Jeg har nævnet diéfe mine Meftere og Lærere, ikke fordi jeg driſtede mic 
, til, felv i Afſtand at ligne mit Arbeide med deres; men fordi jeg tafnemmelic 
erkiender, hvad jeg ffylter et omhyggeligt Studium og en vedvarende Benytrelfe 

af begge disſe, hver paa fin Maade originale og fortrinlige Ordbøger. Ac 
endog en meget fuldftændig danſk Ordbog ikke vilde blive faa rig, fom en engelſl 
eller tydſk, der kunde tillægges denne Egenſtab, er en nødvendig Følge af, at 
vort Sprog hverfen har den tidlige Dannelfe, eller det Omfang i Literaturverker, 
fom hine. Men Hvad nærværende Værk angader, fan maa jeg her attér gien 
tage: at det f.langt ringere Grad tør giore Paaftand paa Fuldftændighed, elle: 
en, Sprogets hele Eiendom udtømmende lexikalſt Rigdom, end paa et rigtig! 

"+ Udvalg, en kritiſt Behandling i Ordenes Forklaring, og en omhyggelig Grand ff: 
ning af Sprogbrugens Love og Forffrifter. Selv fan jeg, ſom ogſaa af det, 
jeg ovenfor Har yttret og giort Rede for, vil fremgane, ikke betragte delte lexi— 
kaiſte Arbeide anderledes, end fom den førfte Grundvold til en fprogrigtig, med 
kritiſt Noiagtighed og med conſequent Cenhed i Planen udført Ordbog over 
det nærværende danffe Sprog; og Ingen fan bedre kiende eller vide, end jeg 
felv, hvormeget den endnu kunde udvides eller vinde i Omfang; mindre dog ved 
forøget Ordrigdom, end ved at berige endnu mere med oplyſende Talemaader og 
Okriftſteder. Af de fidfte ere mange. meddelte; mange, naar der ſees paa 
Antallet, og paa den Tid og Moie, ſom det maatte kofte en Ordbogſtriver, der 

" fra det førfte Blad til det fidfte har været allene om fit Arbeide, at 
famile dem; men faa, naar man vil fee hen til den (tore Mængde Ord eler 
Bemarkelſer, ſom fattes Beviisſteder af dauſte Forfatteres Skrifter. At disſe 
dog ere hyppigen, med langvarigt og moiſommeligt Arbeide, og til ſand øg varig 
Berigelfe for denne Ordbog, benyttede til Oplysning af Sproget giengem dets ægte 
og rene Kilder: vil fremgaae af den herefter følgende Fortegnelfe over de, fortrin: 
ligen og hyppigſt brugte og anførte Forfattere, af. hvilfe jeg vil henſetto de AMødes 
Navne i nogenlunde chronologiſt Orden, med Angivelfe af Tiden, da de begyndte 
og ophørte.at ſtrive. Man vil, ſom naturligt er, finde, at de ældre, af disſe 
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haffe Forfattere ere de , færrefte it Tallet, og de Orbbogen mindſt hyppigt fores 
femmende: man vil ogſaa, ved dens Brug erfare, at endnu mange andre SÉrifs 
w, feruden be her optalte Forfatteres, ved enkelte Leiligheder ere benyttede og 

; og er jeg undertiden maaffee gaaet noget for vide i Noiagtighed, ved at 
anførte den enkeite Bog og Paavife Sidetallet: faa er dog Pladſen, ſom derved 
bærtages, faa ringe,.at Nytten, ſom dette ſtundom medforer, vel fan betale den. 

Afdøde danſke Forfattere: 

Chriſtiern Pederſen. (1510 1534.) 
gans Tausſen. (1528—1552.) 
Veder Tidemand. (Frugtbar og heldig Overſætter. 15399 1563.) 
Den danſte Bibel af f 1550. (Overfættelfen er udarbeldet imellem 

11540 og 1550.) 
Anders Sørenfen Wedel. (1571—1592. 
Peder Clausſen (Friis.) født 1545. d. 1623. (Hans Fordanføning af 

Snorre og Deffrivelfe over Norge udkom forſt 1632. 33.) 
Arud Svitfeldt. (1594—1604) | 
Anders Arreboe. (16011—1637.) 
P. Jenſen Colding. (Hans Retormationchiſtorie 1614. Poriaftsbank. 

og danfislatinff Ordbog. 1622. 1626.) 
Anders Bording. (1647—1677.) 
Birgitte Thott. (Senecas Skrifter; fordanffede 1658.) 
Thomas Ringo. (1672—1700.) 
B. Chriftian den Femtes danſte Lov. 1683. 
Ludvig Solberg. (1711 - 1754.) 
Vilheim Øelt. (døde 1724.) ' . 
br. Salfter. (1719—1739.)  ” 
6. A. Brorſon. (1730—1764) 
Ambroſius Stub. (1730—1755.) 
Frederik Chriſtian Cilfdjov. (1743 1750.) ON 
Jakob Langebtt. (1745—1775.) , 
Jens Kraft. (1749—1764) i 
Jens Schielderup Sneedorf. —— 

Tyge Rothe. (1759—4794,) 
Ove Guldberg.” (1760—1806.) 
Andreas SØytte, (1763 — 1774) 
Johannes RbLaid (1764—1781.) 
Jakob Baden. (1766 1803.) 
Peder Lopp Wandal. (1767—1794.) 
Benj. Georg Sporon. (1768—1792.) 
Chr. Frederik Jacobi. (1770 - 1800.) 
Joh. ſermann Wesſel. (1772—1785.) 
Job. Vordal Brun. (1772 1816.) 
Peiter Magnus Troiel. (1773.) 
edvard Storm. (1774—1791.) 
Chriſtian Baſtholm. (1775—1808.) 
Laurids Smith. (17706—1794) 
Claus Srimann. (1776—1814.) 
Ove Malling. (1777—1827,) 
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enrik Rampmann. (1779—1799.) | | 
Knud Lyne Rahbek. (1780—1830. Af denne Forfatter er if 

"benyttet de forſte 10—12 Bind af den danffe Tilffuer, hang fa 
"lede Poeſier og profaiffe Fortællinger.) . | 

FE Thomas Thaarup. (1782—1820.) ' 
Chriſten ſenrikſen Pram. (1782—1817.) 
Jens Baggeſen. (1786 1826.) 
Jonas Rein. (1786—1810) 
Michael Gottlieb Birkner. (1788—1798.) 
Johannes Boye. (1790—1814.) J 
Chriſtian Oluffen, (1790—1827.) | 
A. V. Schack⸗Staffeldt. (1795—1808.) 

Jens Michael gertz. (”Det befriede Jsrael.” 1804.) | 

Foruden dette betydende Antal af meer ellev mindre berømte, og af Spr 
get fortiente afdøde danffe profaiffe og poetiſte Forfattere, vil man af de endt 
levende ifær finde følgende benyttede og anførte: St. Blicher, K. Ængelstof 
P. 5. Srimann, %. $. &. Grundtvig, F. Guldberg, J. £. geiber! 
3. S. Ingemann, P. €. Miller, J. P. Mynfter, J. Smidth æ 
Treſchow, A.Ohlenſchloger, &. C. Grſted og A. &. Ørfted.”) — Endr 
fam bemærfes, at ogfaa nyere danffe Overſattelſer af græffe og latinffe Clas! 
fere nu og da ere anførte; ligefom vor nyere, landgængfe og auctoriſerede Bib 
overſettelſe, ſtundom for fig felv, og ſtundom for at ſammenligne et UdtryEÉ ell 
en danſt Ordform med de tilfvarende i Bibelen af 1550. — Heller ikke er det fi 
en Ordbog vigtige og magtpaaliggende Henſyn til Synonymer, eller eensti: 

Dige Ord, og disſes beflægtede Betydniug og Brug, forbigaaet; for faavil 
ſom Varkets Plan og Storrelſe tillod det, Herved ere fornemmelig — 
L. Heibergs og P. E. Muͤllers Arbeider benyttede; det ſibſte dog ikke ganſl 
fra Begyndelſen, da det udkom efterat alt nogle Bogſtaver af Ordbogen val! 

.  tryfte. At jeg i Sardeleshed har indffrænfet mig til at anføre: ſaadant 
Steder af disſe Forfatteres Skrifter over den-danffe Synonymik, ber ent 
umiddelbart fremvife Ordenes Brug, eller i Hhvilfe det forte og fondige Udtry 
med faa Ord eller Linier angiver og beſtemmer væfentlige Liigheder og Forffielli 

… heder i vedkommende Synonymers Betydning : vil findes overeensſtemmende me 
Ordbogsarbeidets Natur; ligefom det er begtibeligt, at jeg, færdeles hos Spi 
ron, der ikke alcid var ganſte hiemme i Sprogbrugen, har giort Udvalget efti 
mit eget Skionnende om Rigtigheden af de givne Beſtemmelſer. Bed ende! 
Artikler i denne Ordbog vil man ogfaa finde danffe Synonymer udmærfede oc 
ne der ikke forhen ere behandlede i bemeldte Forfatteres Arbeider, ell 
og Andre. - | 

Blandt flere Gienſtande, der endnu kunde komme til Omtale paa det! 
" Sted, ere to, hvis Vigtighed ikke tillader mig at lade dem være ganffe uberørte 

Stammeordenes Oprindelfe eller Etymologie, og den i Ordbogen fulgte Or 
thographie eller Skrivemaade. — For af undgaae unsdvendig Vidtløfrighed 
Forklaring og Forſvar af det, man vil finde meddeelt til Oplysning om danſte Ord 
Slagtſkab, maa det være nof, hiftoriff at berette følgende: Fra førft af var de 
min Henſigt, i Følge den Plan, der var lagt til at fammentrænge Varket 

=) Jeg Hår iffe feet nogen gyldig Grund tit at udelukke Ord, der (tildels forſtegang) fore 
fomme i mine egne Skrifter, eler enkelte Steder af disſe, blandt de anførte Exemple 
IJ begge Tilfælde — der dog ei ere hyppige, da jeg, af Aarſagter, ſom letielig begribe 
Åtte har ſogt dem — ere de udmærkede ved Bogftavet (Ni). | 
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Faa meget ſom muligt, aldeles at udelade etymologiffe Oplysninger. 
ak efterat den flørfte Deel af Haandffriftet var udarbeidet, forandrede -jeg 
ar Tanker, og befluttede at anføre de vigtigfte af faadanne Oplysninger ;: 
prnlig de tilfoarende Ord af de med vort danffe Tungemaal nærmeft beflægtede; 
ſectrinligen dets gammelnordiſke C(islandffe) Stammeſptog, og herneſt 
be angelfarifte og det nyere nederſaxiſke eller plattydffe, endelig ogſaa det 
beitydſke Sprog; Hvortil endnu hiſt og her blev foiet beflægtede fvenfte, hol⸗ 

landſke og engelfte Ord. Det fidfte er at betragte, mere fom en underhols 
køde, vel ogſaa nyttig Berigelfe; end fom en nødvendig Egenffab ved en danſk 

Bort Modersmaal er et nyere, et afledet Tungemaal; hvis Hoved: 
fanme er det SYyélandffe, og hvis vigtigſte fildigere Kilder ere der Neberſaxiſk⸗Tydſke 
sg tet Hoitydſte. At gaae videre tilbage i Underføgelfe af de danffe Stamme; 
ads Oprindelfe og Slagtled: tilfører mere den is landſke og angelfarifte 
der tydffe Etymologie, end den danffe; eller funde endog føre til etymologiſte 

og Experimenter, der, igiennem flere europæiffe Sprogſtammer og 
Cpregregioner; tilſidſt kunde føre os ind i Indien, og reent bort fra Gienſtanden 
for eu danff Ordbog. — Da bemeldte Arbeide førft er foretaget efterhaanden ſom 
Haaadffriftet blév giennemſeet tik Trykken: vil det ikke feile, at Nogle nu og da 
uile fevne, hvad de snffede at forefinde. Dog vil er ſaadant Savn af islandſke 
Ord, fom de vigtigfte og nodvendigſte, uden Tvivi være ſieldent; og de ovrige 
funne for denne Gang anſees fom en Tilgift. . ” 

Syoad angaaer den her fulgte Orthographie eller Skrivemaade, da fan 
kg i Heuſeende til Grundfæmingerne for ſamme henholde mig til det, ſom 
deris er fremſat i Fortalen til min 1813 udgivne danffe Haandordbog, deels i den 
lerte Anvilsning til danſt RNetffrivning, fom er forudſendt ſamme Ordbog. Lige⸗ 
om i dette tidligere Arbeide, ſaaledes ogſaa i nærværende, har jeg antaget den 
berffende Skrivebrug, ſom Ordbogens orthographiffe Grundlov. Men 
for at beſtemme Begrebet om en ſaadan Skrivebrug, maa man iffe glemme: at 
ct Sfriftfprog ei engang blot er til ide fleſte, end fige i nogle faa Forfatteres 
Efrifter, det være nu, at disfe eng famtidige med os, eller fra en ældre Periode 
i iceraturen. Okrivebrugen har, ligeſom Alt i Sprogene, en hiſtoriſt Oprin⸗ 
detſe, em vedvarende Udvikling giennem Tiderne; og der gives Elementer i den 
serværende danffe Skrivebrug, ſom vi kunne forfølge i danſt Skrift giennem en 
Ræffe af 5—600 Aar. Der gives ogſaa Omſtiftninger og Forandringer i denne, 
ſerdeles foregaaede i det 18de Aarhundrede, hvorom Ingen vilstvivle, at de ere 
bene afmindelige og herffende; eller at de have uddannet et Syſtem i den nærs 
verende Skrivebrug, der i mange Dele er forffielligt fra det 17de eller det 
1600 Aarhundredes. Ar man nu ffriver have og ikke haffve, Lys og ikke Lius, 
wii Ingen drage i Tvivl. Men af det endnu aldrig er blevet Brug, og altſaa 
fler ikke orthographiſt i det danſte Sprog ⸗ at ffrive Ben i Stedet for Been, 
us i Stedet for Muus, måskje i Stedet for mqaſkee, o. ſ. v., fan den 

Zoenuftige ligefaa lidt tvivle om; .endffiondt man har villet, ikke blot foreſſaae, men 
foreffrive det, fom hørende til den danffe Retſtrivning. Læren om denne har 
xgtilforn (i Fortalen til min tidligere Ordbog) Faldt ”et Sammendrag af de Regler, 
ivdte Skrivebrugen hav givet almeen Gyldighed, og fom man blot i uvisſe 
der vaklende Tilfælde fan være beføiet til at udfylde eller underſtotte ved Brugen 
af Ordflægtftab (Etymologie), Ordliighed (Analogie) eller andre Hielpe⸗ 
midler” ved hyilke fidfte ifær maa forſtaaes den gode og rene Udtale; eller 
den, ſom i Almindelighed har dannet fig, tilligemed Sprogculturen ved Skrifter, 
der Hvor Sproget tales offentligt, i det gode rhetoriffe, hoitidelige eller declames "| | 
trade Foredrag, og blandt den cultiverede Deei af Folket. Det er en utvivlfom | 
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" Gag, at man i mange Tilfælde, hvor Skrivemaaden er ufikter, eller ikke afgia 
og almindelig, forſt maa adfpørge det Organ, der ftaaer Talen nermeſt, ligefo 
Diet Skriften; men det er ligeſaa vift, at hvor de Skrivendes Vedtægt er almé 
delig (Enkeltes Undtagelfer bryde den ikke), maa Ingen være mere opmærfform p 
denne Vedtægts Fowffrifter, Ingen vogte fig mere for, uden ſterke Grunde, at fa 
lade den, end Ordbogffriveren, Men en ſaadan almindelig Overeensfre ma 

melſe er endnu langt fra at finde Sted i et af de meft tviftige Punkter i De 
danſtke Skrivebrug: Anvendelſen af Vocaltegnet i eller Conſonanttegnet j (FO2 

hvor det forekommer tilligemed nogen af de ovrige Vocaler i een Stavelſe; elle 
hvor FJ: Lyden ſammenſmelter med en anden Vocallyd. At de allerfleſte nu ſtriv 
i efter en anden Vocal (eller i Tvelyden ai, ei, si, si) vil et kunne mot 
figeg; men heller ikke, at en for Mængde Skrivende have antaget Brugen a 
Jod foran Vocalen i ſamme Stavelfe (eller at de f. Cr. ſtrive Sfjald 
fjende, Kjole, Hjul, Kjærlighed, Bjørn.) Nu er det viſt, ar vi 
man antage (fom jeg ikke vil benegte) at et Slags ConfonantsLyd af. Jod, et Slag: 
haardere, fremſtodt J:Lyd, lader fig bringe ind i ſaadanne Otavelſer, hvilken Lyi 
Nogle derfor ville betegne med j: faa bringer man dog derved, naar man ſaalede 
vil gløre denne Lyd til en afgiort eller ſterk Conſonantlyd (Jod: Lyden), en falſt 
tildeels provincial (ſlesvigſt?) Udtale ind i disſe og lignende Ord; Hvis rette danſt 
Udtale er Skiald, kiende, Kiole, Hiul, Kierlighed, Bisrn, formedelfi 
en blød Sammenſmeltning af JLyden med den efterfølgende Vocal i een Stavelſe; 

" eller i en Udtale, Hvor de tvende Vocal⸗Lyd (i og a, toge, o. f. v.), efter en 
berømt Sprog ; Philoføphs Yttring om denne Gienſtand, blive.til "noget, der 
fvæver imellem Diphthong og Stavelfe.””) Af denne Grund allene maa den 
fidgtnævnte Skrivemaade anſees for rigtigere eller. mere naturlig, end den førte; 
om den endog ikke, fom jeg andenſteds har beviit,”") var ligefaa gammel, ſom 

, de ældfte danffe Haandffrifcer.. At man i vor Tid har begyndt at fortrænge 
den, ev ovenfor ſagt; men nærværende Ordbog er ikke Organet for det ſidſte 
Decenniums, endnu hverken ſtadige eller almindelige SÉrivebrug i dette Punkt; 
dens Forbillede er ſnarere den danſte Skrivebrug, ſaaledes fom den fremtræder i vore 
navnkundigſte og meft læfte Forfatteres Skrivemaade i den hele Periode, der 
omfatter den danffe Literaturs egentlige Opkomſt og Uddannelſe, hvilken omtrent 
fan regnes fra Midten af det 18de Aarhundrede indtil vore Dage, — Man finder 
ikke blot hiin Brug af i foran og bag efter en anden Vocal i cen Stavelfe, men 
Bocalfordoblingen (ce, ii, uu) for at betegne visfe Stavelſers Længde, og 
overhovedet den i Ordbogen fulgte danffe Skrivemaade i alle dens Hovedpunkter, 
faavel i vor landgængfe og auctoriferede danffe Bibel, fom i den nyere 
Kirke⸗Pſalmebog, i den for hele Landet anordnede (Balles). Lærebog i 
Religionen, t nogle af'de til alle Clementarffoler udbredte Lærebøger i Bibel⸗ 
hiſtorien. Samme Sfrivemaade findes og? i Landets gieldende Lovbog. 
Man finder den i følgende, og mange flere danffe Forfatteres Skrifter: K. An⸗ 
der, Baggeſen Baſtholm, Birkner, J. Boye, Evald, O. Guld: 
berg, 6Golberg, J. Kraft, Langebek, Malling, Münter, Pram, 
"Rein, T. Rothe, Schytte, Schoning, FJ. S. Sneedorf, Sporon, 
Stampe, Suhm, Tode, Wandal, Wesſel. Ligeledes hos de fleſte af 

— e 

Y 

1 8) A. F. Bernhardi's Sprachlehre. Berl. 1803. I. 6, 277. Ogſaa J. Grimm 
antager vort ig, ie, io ꝛc. for en diphthongiſt Lyd: »und Schreibungen wie Mied, 

ſſelden zc. widerſprechen der conſonantiſchen Natur des fj.” Deutſche Gramm. 2 Xufl. I. 562.- 
**) Om den my s fvenfte Strivemaade 'i danſt Sfrift, Kbh. 1825. &: 19—31, | 
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te ide Aarhundredes meſt berøinte og agtede, endnu levende Forfattere; f. Cf. 
katelstoft, Grundtvig, P. A. Seiberg, P. E. Muller, Mynſter, 
schlegel, Treſchow, Ghlenſchlager, A. S. Ørfted, og fi. Jeg tkiender 
die nogen Auctoritet i vore Dages for en Deel afvigende: SÉriveniaade, der 
falbe kunne ſiges at ophæve en Hiemmel for Skrivebrugens Vedtægt i bemeldte 
Ulfele, ſem ſtotter fig paa de nyefte Udgaver af Folkets Religionsboger, hvor⸗ 
me denffe Den, fra Kongens indtil Bondens, opvoxe; paa Landets alminde⸗ 
an forbeg; og paa Overeensſtemmelſe hos en ſaadan Mængde af de meft anſeete 
mf løfte danſte Forfattere. 

") Smil torer f. Er, ben aldeles falſte og vilkaarligt omdannede Skrivemaade af enkelte 
id, ſom man Fer har indfert, ſaaſom Feder for: Siæder ell. Fieder; Gold⸗ 

bryllup for: Guldbryllup; Ledtorn fir: Kiigtorn, m. f. Helter iffe 
koderne (i Bid. Selſt. OHredb. fulgte) Nyheder, ſom at ftave Thing (forum) i St. f. 
Ting » Bar jeg taget Henſyn til. Hiin Skrivemaade er udanfi; og forekommer hverken 
! Love eller andre offentlige Skrifter. Skulde den islandſke Skrivemaade her folges, 
maute di jo ogſaa ſtrive Thral, thung, Thvang 0. fi. v. 
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ogſaa vi have' beholdt i fundgisre og Kundſkab. — Her har man Gri 
dene, hoorfor jeg, i Ordbogen i dette Tilfælde har vedligeholde den ældre, & 
ogſaa af enkelte Nyere/ felv i det 19%e Aarhundrede fulgte Skrivemaade. 

Det kan være Tid, at tænfe paa Slutning af en Fortale, ſom Læfer 
maaffee for længe fiden er endnu mere træt af, end Forfatteren, der, efi 
nt Aars Daglige Sysſel, anvendt paa denne Bog (desværre, under fle! 
tiltagende Afbridelſer), hoiligen længes efter Hvilefriſt. — Jeg veed ligeſ 
vel, ſom min engeiſte Mefter Samuel Johnſon: ”at aldrig noget Skrift 

"blevet flaans: af Ømhed for Forfatteren; og at Verden bryder flg lidt om 
" vide, hvorfra Manglerne i den Bog, fom ſtaaer for Daddel, reife fig.” MM 

jeg veed ogſaa, at de Savn eller Mangler ved denne Ordbog, der ikke allere 
odenfor ere nævnte ſom uadffillelige, fra dens Plan og Indretning, og hvilke d 
vilde falde mig ulige lettere, ſelv at udpege, end Andre at opføge, da Ing 
fan fiende dem bedre, end jeg — ei ville betage den det mindfte af Indholde 
Værd, eller forringe dens Brugbarhed og Gavnlighed, for ſaavidt fom det 

Indhold ftrætfer fig. Den hører til de Arbeider, hvis Natur det er, at behjør 
Tiden for mere at modnes og nærme fig Fuldkommenhed, end det førfte Gar 
fan opnaaes. ”It may, figer Johnſon, repress the triumph of malignar 
eriticism to observe, that if our language is not here fully displaye: 
I have only failed in an attempt, which no human powers have hithert 
completed.” Uden at jeg behovede at gientage de Beviſer herpaa, ſam Johr 
fon anfører, kunde jeg holde mig til det, der ligger os nærmeft. Jeg kund 
beraabe mig paa, at. et danff Ordbogsvark (i hvis Udarbeldelfe jeg ſelv har tag! 
en ikke liden Deel), hvorpaa er anvendt henved GO Aars Arbeide, og en Bekoſl 

" ning, hvis Storrelſe det er vanffeligt at nævne, uden at mistænkes for Over 
drivelfe — et Vært, hvorpaa det førfte videnffabelige Samfund i Danmark ha 
anvendt fan ftor Flid og Moie, dog ei har kunnet undgaae ſaadanne Ufuld 
kommenheder, ſom de ere, hvilke fprogfyndige Lærde (en Werner Abraham 
fon, £. Zeiberg og P. E. Miller) have lagt for Dagen ved Værkets forſt 
Dele; og fom vel i betydende Grad ere formindffede ved de følgende, men ſtundon 

"" ttfe uden tildeels at afløfes ved andre, Det er dog ingenlunde min Henſigt 
åt opholde mig ved Andres Mangler, fom ei funne dæffe mine egne; endni 
mindre at frafiende Andres Arbeider den mindſte af de virkelige Fortieneſter 
de beſidde. Jeg har benyttet der Gode, Rigtige og Brugbare hos mine For 
gængere, lige fra Moth, indtil det nyefte Bogftav (R) af Bidenffabernes Sel 
ſtabs Ordbog; og dette paaffiønner jeg. i faameget højere Grad, fom jeg ha! 
været i Stand til at benytte der med Sprogkundſtab og Sprogkritik. Jeg veed, 
at min Ordbog, baade ved at beriges og indſtrenkes, ved Tillæg af det Mang 
lende og Udeladelfe af det Overflodige og Upasſende, har vundet; jeg ved, al 
der ti denne er undgaaet og rettet utallige Feil, forbedret uheldige Forklaringer og 
urigtigt angivne Ordbemarkelſer hos disſe Forgængere; og jeg frygter ikke for 
Sammenligningen af nogen Artifel i min Ordbog med den tilfvarende hos hine. 
Dog fattes mit Arbeide ikke Ufuldkommenheder nok, fordi jeg tør falde Der: 
der bedſte lericalffe Vært over Modersmaalet, fom hidtil er fremkemmet. Men 
hvad der ved dette Vært er forføgt, vil dog, om end Maalet for ſamme ikke 
førfte' Gang ved mine Kræfter kunde opnaaes faa fuldelig, fom jeg onſtede (og 
vel engang haabede), ikke være forgieves anvendt Moie. | Det vil vare en Tid, 
inden nogen anden Haand fra Grunden af omftøber det Vært, her meddeles det 

danſke Sprogs Borgere, uden ac Forfatteren ønffer andet :. end at Bogen maa 
bruges, grandffeg, rettes og beriges, af dem, ſom kunne det; og hang enefte 
* 

Roes blive den: at. have været Sprogets tror og ſanddrue Tolk. — Jeg veed, 
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ir vil efferede være ſaare meget, at opnaae denne Noes; thi det tilhører Fore⸗ 
zænder ef den Natur, ſom en Ordbog, at de mane ſtilles blot for den ſtren⸗ 
ge Daddel, uden at funne haabe lige Billighed ,' eller en lige retfærdig Erkien⸗ 
ie af Fortieneſten, de muligen funne have erhverver, Faa ere i Stand til at 
fienne paa denne; endnu færre funne have Foreftiling om Arbeidets Vanſtelig⸗ 
fed og flsvende Moiſommelighed; men den enkelte Feil, ſom een eller Anden 
ndager, funne Tuſinde ſtrax og med lige Lethed fee, naar den viſes dem. — 
Red ringe Forandring fan jeg ogſaa anvende paa mig ſeiv de Udtryk, med hvitfe 
Jebafen Fortalen til fin berømte Ordbog: ”Jeg har maattet forhale mit 
Arbeide, il Mange, hvis Bifald jeg havde onſket mig, ere gaaede til Hoile. 
deldigt uheldigt Udfald ere her kun tomme Ord; og et Vært, ſom dette, 
maa ſtaae eller falde ved fig felv. Jeg ſender det derfor ud i Verden 
med fold Rolighed; thi jeg har lidet, enten at frygte, eller 
bsabe, af Deddel og af Roes” . me, 

Det ſtaaer endnu tilbage, at tilfoie nogle hiftoriffe Omſtendigheder, 
teme Ordbog vedfommende. Ikke før i de førfte Maaneder af 1828 var 
Hderbeldelfen faa vidt fremffredben, at Trykningen af begge Varkets Dele pan 
engang kunde begynde. Imidlertid forefandt der fig i mine Samlinger endnu 
kamange Ord at tilføle, og under Tryfningen var uaflabeligen faa meget at 
tmnemfee, tette og forandre: at denne fun fif langſom Fremgang; faameget 
mere, fom jeg fely ganffe ene har maattet beførge tre Corrécturer paa ethvert 
trykt Ark (en Omſtandighed, ſom vel fan bidrage til at undffylde de, jeg - 
ter haabe, faa Trykfeil, ſom ville forefindes.)" S)vormeget og hvor. ofte jeg 
egſaa i flere Tilfælde, hvor jeg funde behøve at raadfore mig med en lerd Kien⸗ 
ber af Modersmaalet, Har maattet beklage Fraværelfen af min Ben, Ar. Overs 
lærer Dahl i Frederifsborg: ville de, ſom ere bekiendte med hans Indſigter dg 
Smag, funne dømme om. Han havde vel den Godhed at Tove mig, efterhaans' . 
ten af giennemleſe mit Haandffrife; men dette udførtes fun ved et Par af de 
førte Bogſtaver; da Zraværelfen, og Umuligheben for mig af at kunne undvære 
Manaffriptet, forbød det. — Vanſkelighederne ved, at indbringe flige Nyheder i 
Skriſterne til fan vidtløftigt et Vært og i dets Trykning, hvorved det kom faa 
meget an paa, at fpare Rum og paa ei at forøge den allerede ſtore Bekoſtning: 
tilod mig Heller iffe (et engang, ved Stammeordene) at benytte Hr. Dahls (i 
bans Overſigt af den danffe Retſtrivningslere. Kbh. 1823. &. 14) foreflanede 
Tonetegn eller Accenter; uagtet jeg fuldkommen erkiender, ei allene Rigtigheden 
af det Dahlſte Accentuationsſyſtem; men ogſaa Nytten af at det anvendtes i en 
Ordbog, og derved en af vort Modersmaals finefte og meft nationale Sprogs 
Egenheder, der hidtil næften af alle Oproglarere er overfeer, blev oplyft og lettere 
tilgængelig for Indfodte og Fremmede, der ville beflitte fig pad en rigtig danſk 
Udtale.) Det enefte af denne Art, jeg har funnet iværffætte, er at ved nogle 
Ord, hvor Misgreb er lettet, har jeg ved en Accent over Vocalen udmarket 
den Stavelſe, ſom har det ſtarkere Tonefald (f. Cr. Forfald og Forfald, 
gordom, og Fordraͤg.) 

De med Ordbogens Udarbeidelfe uundgaaelig forbundne Vanffeligheder, 
og den fledfe vorende Mængde af Crcerpter og Materialier til ſamme, tilliges 
med disſes forffiellige Art og Optegningsmaade, og de daglige Afbrydelſer og 

— 

2) €&n HSevedhindring for en ſaadan Aecentuation af Ordene i dette Lerifon var ogſaa den: 
at den Tib, da Teykningen ſtulde begynde med Skrifter, ſom dertil vare forſtrevne dens 
lands fra, gaves fjer tffe et eneſte Skriftſtoberi, Hvor De fornodne accentuerede Bogftaver 
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Forſtyrrelſer ved andre Sysler, hvorunder jeg har maattet arbeide: have blande ande 
medført den Ulempe, at jeg ikke engang altid har kunnet udtomme dbe-nærmef 
tilgængelige og ſtadigen benyttede Kilder, ja ei engang fuldſtendigen og til rette 
Tid finde og benytte hvert optegnet Ord i mine egne Samlinger. Den Erfaring, je: 
derfor næften ved ethvert trykt Ark maatte giore, at et eller andet opdagedes, ſom ni 
imod min Henſigt var udelukket fra Ordbogens Text, og min vorende, angſtelig 

Higen efter at berige denne, eller faa meget ſom muligt forebygge Udeladelfer oc 
Savn, der vare mig ufiære, blev omfider til et Slags Sindsuro og virkelig 
Siælslidelfe hos mig; og dette bragte mig tilſidſt paa den Tante: at idet mindſte 
hvad jeg ſaaledes endny opdagede i mine Samlinger, eller hvad der Middelbart 
under den fremffridende Trykning fom mig for Die ſom forbigaſfkk, kunde 

" endnu ligefom reddes fra Tab og Forglemmelſe, ved at medgives Ordbogen i et 
Tillæg; hvor ogſaa en eller anden Rettelſe kunde finde Sted. Dette er ffeet ; 
og uagtet dette Tillæg vil ſynes meget ufædvanligt ved en Ordbog, fom denne ; 

"uagtet Nogle maaffee. ville ſtodes derover, og Andre ville finde, at jeg derved 
ſels lægger for Dagen, hvor lidt man her fan vente fig det danſte Ordforraad 

,… fuldftændigen ſamlet: fan jeg dog ikke andet end anfee det for en ikke blot uffæs 
delig, men nyttig Tilgift, hvorved adffillige Ord (ſom dog nægter Alle fun ere 
ſaadanne, der med Udvalg ere udtegnede af Skrifter) bevares for en ny Udgave, 
eller for en tilkommende Leritograph. Ja, havde denne lille opſamlede Efterh oſt 

…… Åtte anden Nytte, faa fan den dog have den, .at give Flere et Vink om, 
" hvorledes de, (f. Er. ved at lade Bogen giennemſtyde) funne ved mangen fores 
kommende Leilighed berige det her meddeelte danffe Ordforraad. | 

Et anded Tillæg har Ordbogen faaet i den forudfendte forte Udfigt over 
Sprogets Hiſtorie. Denne havde jeg. beftemt (efter Johnſons Exempel) at 
medgive Værftet (egentlig fun ſom Commentar til en Rekke af Sprogprover), 
længe inden en fprogfyndig Forfatter (Hr. Archiv⸗Regiſtrator Peterſen) i et eget 
Skrift behandlede en Deel af det danſte Sprogs Hiſtorie. Ligeſom begge Arbeider 

vde en meget forffiellig Beſtemmelſe, ſaaledes have de ogſaa faaet en forffiellig 
kikkelſe; og Kortheden maatte volde, at meget hos mig ikke blev fuldſtendigen 

udviklet; ofte blot angivet ved fiernere Hentydning. En neiere begrundet Udfo⸗ 
relfe af mine Synsmaader fan muligen blive et af de Fremtidsarbeider, hvorved 
jeg anffer at fortfætte mine Beftræbelfer for Fædrelandets Sprog og Literatur. - 

Da jeg for noget over 9 Aar fiden begyndte paa Udarbeidelfen af dette 
Vark, var min Stilling ſaaledes, at jeg umuligen funde have enten Evne, eller, 
Sindsro, til af anvende de mange Aars Arbeide derpaa, fom jeg forudfaae, det 
vilde udfræve. Heller ei havde jeg kunnet vove mig til at begynde derpaa, om 
ikke en offentlig Underſtotteiſe havde forøget den mulige Gobdtgiorelſe, ſom For⸗ 
læggeren kunde tilfaae; men ſom i vort Land ikke paa nogen Maade kunde 
blive Erſtatning for den Tid, Moie og Anſtrengelſe, ſom et Foretagende udfor⸗ 
drede, hvilket jeg ikke har kunnet fuldføre, uden hyppigen at negte mig Naͤttens 

Hrvile og fornøden Omhu for Helbreden. Jeg føgte og erholdt en ſaadan Under⸗ 
ſtottelſe, i det mig allernaadigft blev bevilget 250 Kbdir. aarlig. i fem Aar af 
Fondet ad usus publicos; men iffe mindre, end ved. denne kongelige Naade, 
opmuntredes og ftyrfedeg jeg til det langvarige og moiſomme Arbetdes Fuldføs 
relfe, ved de gientagne naadige Yttringer af Deeltagelſe for ſamme, fom Hans. 
Majeſtet Kong Frederik den Siette, hvis Yndeft for Landers Sprog i er 
halvt Aarhundrede har været dets mægtige Værn, har behaget at ffienfe mig. 
J det jeg nu overgiver mit eget Fædreland, og mine Fæbres Land, Borge, 
et Arbeide, fom fun er blevet til af Kiærlighed til disſe Rigers Sprog, der 
danffe Tungemaal — i det jeg med dyb Taknemmelighed nedlægger dette 



d Mederemaalets Gavn og Fremme figtende Verk, for Landets Fader og 
Edcogets kongelige Beſtytter: kan jeg heller ikke undlade offentlig at bevidne 
ta aforgængelige Folelſe af —— hvormed jeg mindes den Anbefaling 
1 Kongens Naade, ſom mit Vært fandt hos Hs. Excellence Geheime⸗Stats⸗ 
mnifter møfting og Sr. Conferentéraad og Finants⸗Deputeret Collin. Uden 
usle tvende Herrers Interesſe for mit Foretagende, havde jeg neppe vovet mig 
aar begunde det; uden den Sidſtes, og mange andre af mine Belyndereé og 
benners Opmuntring og Bifald, havde jeg maaffee ikke bevaret Mod og Udhol—⸗ 
imbed til at fuldføre det. Men ei heller ſtal den Mands Navn her være glemt, 
ter hvis Tag min Ordbogs Udarbeldelfe baade blev beghudt og fluttet. J 
ie. Juſtitsraad og Dispadeur Langberg fandt jeg en faderlig Ben, og om 
eme Bøg ffulde naae en følgende Slægt, da være den ogſaa lebfaget af hans, 
fr flere end hans Narmeſte flære og agtede Minde. ' 

Saaledes flilles jeg fra et Arbeide, ſom i en lang Rakte Aar har 
ret min daglige Ledſager i blide og mørfe Dage, og hvis Vyrde for et 
mualmsdigt Sind tidt har været tungere end de flefte andre. Den Gud, 
ber endte mig Livet og Krafterne til at fuldføre det, holde. fin mægtige 
brand over Folket, af hvis gamle Tungemaals nyere Skikkelſe her fremtræder 
ae Skyggetegning! — Hoad denne fattes. i Liv og Fylde, fan Fremtiden nu 
letere føle til; og faa længe tiene da ogſaa dette Vark til Syregaue Fremtarv 
sg til Nytte for den opvorende Slægt. 

Sisbenhavn den i2te Marts 1833. 

j - 2 

gorflaring over de betydeligſte, i Ordbogen jævnlig forefommende 
Forkortninger. 

absol. — absolute (allene, uden Forbin⸗ D. Lov. — Chriſtian V. danſte Lov. 
telfe med andre Ord.) . d. Tale; dagl. T. — daglig Znle ( (i Bags 

ad). — Adjecdtivam. (Egenffabsord.) lig Tale.) 
id. v. — adjectivum verbale (Adjectiv 9. f. ſ. — det ſamme om" (fuldkommen 
adearet ved et Participium gent Betydning af to 
;dv. — adverbium. (Smfaudløhedsord,) E. — Engel — det * Sprog.) 
um ehæindel. — almindelig. e. a. — eller andet. 
I Tim, — i Almindelighed. e. de + celler deslige, 

— Artikei. (Klan6ovD.) ' ell, — itis , 

Len. ærfelfe  - . ig. RG, — ſigurligen (I figurlig, ikke 
bet. Art. — beftemt Artikel. egentlig Bemarkelſe.) 
bl. ce. — blandt andet. HA. a. — flere andre. | 
tr. — bruget. Fr. — Forordning. | 
brugel, — brungelig, brugeligt. gen. Øen, — genitivus, 
con). — Gonjunction gl. — Gammelt, (gl. T. gammelt Tydſt; 
D. Bibel. — Myere — Bibeloverfæts * 9 v.) 

* Dante daend Jaeieee 0. 23 Forfatterens Danſte Haand⸗ J. er . — Zolandſe. 
så beg; 38 1813. Alm. — 3 Aimindeuighed. 
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med Sprogets Hiſtorle, celler pan en Maade føre til dets DONfager og bfdrage t 
oplyſe dets Afſtammelſe, Opkomß og Slegtſtab. Den forſte Gienftand, her 
fomme under Betragtning, er det ſtandinaviſte Stammeſprogs oprindelige Eenhed 

tre nordiſte Riger, Denne får beſtyrkes, ſaavel ved de overblevne Sleegtſtabe 
NE ninger, der endmu findes i Almueſprogets mange forſtiellige Mundarter i de fre Ri, 

fom ved en ſtorre eler mindre Slighed i de ældfte Sprogverker hos alle fre Ratio 

og endelig ved Vidnesbyrd, der forekomme i nogle af de ældfte islandſte Skrifter, 
ere bevarede. Til den nordiſte Gagnhiftorie hører Fortællingen: at Sproget f 
kom med Aſerne cer ”Afamændene” ind i Norden, og at det derefter udbredte fig 

blev herſtende i Danmark, Norge og Sverrige; men tillige i ”Garland””) (hvor 
maa forſtages en Deel af det nordlige Tydſtiand); ligefom ogſaa, tilfsies der 

Sted, 77) Pi nogle Dele af Engiand.“ Om der ved det ſidſte menes Sproget, | 
Angelfarerne ved deres Erobring af Brittanien indførte [Landet og beholde, un 
deres, endnu ikke ganſte opherte folkelige Afſondriug fra de til Biergegne og Ud£a: 

af tandet fortrængte brittiſte Folfefærd;. eller der menes den fildigere Blanding 

Angelſaxernes ZTuugemaal med det ſtandinaviſke eller danſte, ved de Danſtes la 
varige Krigstog til England og endelige Erobring af dette Rige, hvor de ogfaa aller 
før Grobringen i Mængde vare boſatte: dette fan være fvivifomt, men vedkommer 

her ligeſaa lidt, ſom at underfsge, hvilken Betydning de islandſte Sagnſtrivere hi 

forbundet med Udtrykket ”Garland,” og med. at udftrælle 'det nordiſte Sangem 
(Norræna) til, bemeldte Landsegn. Derimod fan det være værd at bemærke, at i 
endnn faa langt ned i Tiden, ſom i "det. 12te og 13de Aarhundrede, i de tsfand 

Gagubøger og Love, tales om det nordiſte Sprogs Eenhed over alle tve Riger, og | 

ander den, i hine Strifter hvoppigt forefommende fælles Benævnelfe: den dan 

Tunge, eller det danſte Sprog. Uagtet denne Benævnelfe i avrigt ikke vedfoemmer Di 

nuværende Sprog, eller det nyere danſte Tungemaal: bliver det dog altid et paaf 

bende og mindeværdigt Phænomen, af Jolændere og Kormænd , blandt hvilke Ne 

dens gamle Digtekonſt og literatur fortrinligen blomftrede, gav deres og hele Skant 

naviens Sprog (fom de bog ſtundom ogfga faldte det nordiffe Zungemaal, Norræn 

Mavn efter det danſte Folk, hvilket. hele Middelalderen igtennem, indtil Calma 

Unionen, var og.blev et for hine fremmedt Folk; men med hoilket Mormend og Islæ 

dere unegtelig altid havde fterre Gamguem ved Skibsfart, Handel og Krige, end m 

bet mere fraliggende Sverrige, der I Mordens ældre Hiſtorie fremtræder mindre polit 

betydende, end: Danmark og Norge. Enkelte af de Bevtisfteder, fom lægge den gam 

Sprogliighed i de tre ſtandinaviſte Riger, og Brugen.af bemeldte almindelige Spro 

bencœvnelſe, tybetigt for. Dagen dville vi ogfan er give Plads, +27) 

femme 

2 ”Oc peir Æsir hafa haft tunguna nordr hingat i heim, i Nore oc Svibjod | 
” ) 2 6e-Saxland.” Fortalen til Snorres Edda. ⸗ 

at) "Ok gekk så tinga um Saxland, Danmårk ok Svithidd, Neres ok tm nokkn: 
” hluta Einglands.” J et Gogubrot, aftenfe i det nord. OM fRrifefelftabs Fornmanna S 

gur. XI. 6. 412. [Jvf. bermed bl. a. Siedet i Skallda, hvor Forf. (Olaf Hvitaskalc 

. ved Midten af 13de Aarh.) i at tale om de Ængelffe og deres Skrift, i Forhold | 
Islændernes, figer: ”Da vi bre af cet og ſamme Tungemaål”? (als ver erum æimnn: 
tungu) men tilfoler: at Sproget hos begge, dog meft hos Englænderne, Jar undergao 
endeel Forandring.] Ivf. ogſaa A. Rer. Dan. V. p. 326, . 

met) Jof. i avrigt færdeles: P. Vidalini de lingvæ septentrionalis pellatione : Dén: 
) funga 3: lingua danica. (Gunlaugs Saga. Hafa. 1778. 4. p-330—297.) Torfi 

Hist. Norv Pag. 90—91 uhms crit. ift, af Danmark, I, G. 209—22. 
bg E. Maͤller om det iel. "Sprogs Wigtighed. Koh. 1813. S. 17—285., R.Y 

eterfen det danfte, norſte og fvenfte Sprogs Hiſt. I. S. 15—28. 
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Det hader ſaaledes i ben unter Navn af Graagaaſen· Seremte aldſte Loybos 
fx Jlend, ſamlet i Begyndelſen af det 121e Aarhundrede (1118) 1 Stytket, der 
iier om Dvab: ”Gvis Udlændinge dræbes her i Sandet (Island), enten Danſte, 

Genie eller Rorſte, af de trende Kongeriget, i hvile vort Tungemaal findes, da' 
fle eres Frænder have Gøgimaal, om de ere her i Landet; men af alle andre 
Ssugemeal, end det danſte, maa ingen Frænde her begynde Sogsmaal, undtagen 
fin, Son og Broder” 0. f.9. 7) IJ den fildigere islandſte Lopbog, ”Jonsbogen,” 
kr beflendtelerdes 1280, faftfættes det: at hvis Udlændinge fra Norge, Danmark 
dn Gverrige, doe i Island, ſtal deres nærmefte Frænder tage Arv efter dem: ”SMen 
— lægges der til — af andre Tuntzemaal end danſk flal ingen Frænde her tage 
In, nen Fader, Son og Broder, med mindre de hape lovlig Fuldmagt,” 0. f.v. ) 
J Fertalen til det eddiſfe Digt ”Srottefangen” forefommer det, ogſaa i anden Hen⸗ 
krade mærfelige Sted: at ”fordit Kang Frode var den megtigſte Konge i Norden, blev 
in ſacd, form Auguſtus ſtiftede ved Chriſti Fodfelstid, ham tillagt hvorſomhelſt man 
tilte den dauſke Tunge; og faldte nordiſte Mend den Frodes Fred.” — Snorre 
Euldea begynder fin berømte norſte Kongekronike med disfe Drd: ”I denne Bog 
kar jeg ladet Ørive gamle Frafagn om de Hovdinger, fom have regieret i disſe 
utide Sande og brugt danſf Tungemaal. — I Oluf Tryggeſens Gaga af Gunlaud 
Taf (Il. Cap. 96) figes: ”at Slaget ved Svolder blev navnkundigt, fordi der over⸗ 
xadtel den Konge, der var den meft berømte af den danſke Tunge.” — Oddur 
ant (Recuhieims Udg. &. 169) forſittrer: at en af Oindringerne for Chriſtendom⸗ 
tt Jatforelfe i Nortze var den, at. dens Lærere og Udbredere ikke forſtode det Danffe 
Errsg, Ja, lige til med idet 14de Aarhundrede bragtes denne Benævnelfe i islandſte 
ktrifx sm dette Sande, eller det gamle nordiſte Sprog. Saaledes figer Iélænderen 
Liden, der ledede i dette Aarhundrede, i hans Digt Lilia: ”at gamle vife Mend 
begtigee hende beflunget deres. Konger i hans Mødersmaal, det danffe Sprog, hvori 
ka sg vilde digte,” ser) 

Man bar, beftræbt fig for at ndande adgtiltige Aarfager fil dette Phœnomen, at 

ti fortiden oner hele Rorden herſtende Spreg, der agſaa ved Krigstog og Erobringer 
Ka beliendt .og tildels indført i Ængland og i Normandiet, har faaet Mavu efter 
kt denfte Folk; og at derimod ingeuſteds i de gamle nordiſte Skrifter nævnes enten 
ezethiſt eller føenff Tungemaalz men Gyroget iffun kaldes afverlende enten. dauſt 
dn nord (maaſtee dog ci uden Gandfunlighebd for den Mening: at man ved Nor. 

za serne hav forſtaaet den egentlig norſte fler norſt⸗ islandſte Sprogart; og. 
Imme md dem danſte Tunge, det gamle nordiſte eller andinaviſte Stammeſpros 
acheedet, og i alla Niger og Bande, hvor det taltes.) Da Underſegelſen af denne " 
ig mere vedfornmer vort Fædrelants og bet danſte Folfs ældfte Hiſtorie, end vort 

tret Sorogs Sticbne og Uduifling £. fuang vi nei med at skntege, fom gu afde 

") "EL stlendir mean vera vegnir å land her,  Danskir epe Sånskir Norrénir, ” 
er Konunga v er var a er: o frændr irra Pær 
— 7* —— — — 55 rå fungo, 
br Øl made her vigsål nt såkin nf frændscmis såkom,” c ete. . Grågås.  Vigs- 

e. 37. Hafn. 1829. I. p. 73.78. . . 
") "Een af &drem tingum, emn Daænskri, "skal eingl made at frendsemi arf takn 

her,” efte. Jessb. Årveb. c. as. 
9) "Fyri men, er frændin kunam fon — af -sinmm hønen sangu lof med, 

danskri tung. I pviliku mødurmåle méir skyldunst ec — n dikt — 
af gialida.” v. Finni Johannæi H. Feel. Island. V. 400. (Jvf. ogfaa Stedet i 

Sal. Gaga €. 80, Hvor det hedder: at ålle Danſke fulde lyde under Lunds Erke⸗ 
3 og i bet Dersil anforte Bers: alle Sol af den danffe Tune.) 

Vang Ordbog. £ | . [e] 
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reimeligſte Grunde, den af flere færde angivne: at Danmark uden vil langt, tidlig 

har vundet hiſtoriſt Betydning og udgiort et under en Overkonge ſamlet Rige, c 

Worge og Sverrige. Lige fra Jvar Vidfadmes, Harald Sildetands og Regner 8: 

broks Tid var ikke allene en ſtor Deel af Danmark (hvortil Skaane, og mere af Fa 

fandet paa hiin Side Ørefund ogſaa hørte) oftere famlet under enkelte mægtige Dr 

ters Vælde; men adſtillige af disſe havde ogſaa ved Sotog,“ krigerſte Indfald 

Erobringer giort det danſte Navn bekiendt og frygtet; baade i Bretland og i det tyd 

eler frankiſte Rige, i det mindſte fra det ottende Aarhundrede af. De banffe Lani 

ndturlige Beffaffenhed maa deels have givet Anledning til en tidligere og mere le 
nende Jorddyrkning; deels fra ældgamle Ælder af have giort Indbyggerne til et ſovo 

og fofårende Foli. Danſte og Wormanner bleve de Benævnelfer, hvormed man i d 
tidligere Middelalder I Europa betegnede de nordiſke Folkeſcerd, hvilfe man fun, el 

i Sordeleshed, kiendte ſom voldgtøftende Erobrere. Hos de ældfte tydſte eller franti 

Annaliſter bruges disſe Navne flifteviis; derimod tale Englands tidligſte Krønt: 

ſtrivere altid om Indfald "af de Danſte; og i det ſaakaldte Normandie, hvor d 

navnkundige Rolf, i Begyndelſen af det 10de Aarhundrede, ſtiftede et Dertugdemi 

under franſt Lehnshsihed, kiendte man ikkun Benævnelfen danſt for Sproget, ſe 

Erobrerne talte. +) At disſe virkelig for den ſtorſte Deel have været Danſte, er ogſ 

deraf ſaameget mere fandfunligt, ſom det uden al Tvivl har været de Danftes, i fl 

Aarhundreder fortfatte Sotog mod de belgiſte eller frankiſte og de engelſte Kyftlan! 

der endelig ogſaa førte dem ind I Seineflodens Munding og til RXormandiet. 

Endnu fortiener det vel, ved Bersringen af disſe vort Modersmaals Oldſage 

at erindres: at imedens der findes endeel hiſtoriſte Bidnesbyrd for, at det Angelfari! 

Tungemäal, der blev det herſtende I England fra det Ste og 6te Aarhundrede 

anſages, om ef for det ſamme, faa dog meget nær beflægtet med def mordige; [ces t 

derimod af Normandiets latinſte Krsniker, at man der allerede i det 10de Aarhundre 

ſtielnede imellem det danffe og fariffe, hvorved her menes det tydſte Sprog, fo 

imellem to, ſtisndt beflægtede, Tungemaal,. bog faa forfkiellige, at-de Bel fife va 

gienfſldigen rent uforftanelige for de -Fottefærd, der talte dem; men at Danſte 
Tydſte dog behøvede at lære hverandres Sprog ved Dveiſe, for at. opnaae Feerdigh 

i at tale dem. Ved et Møde, ſom holdtes 942. istellem de Tydſtes Konge Otto J. 

den franſte Konge Ludvig IV. (d'Outremer), hvotved Hertug Wilhelm I. af No 

mandiet modte ſom Megler med fem hundrede Ridden, gav dioſes adsle Pra 

Saxerne, elker de Tydfte, der vare i Kong Henriks Folge, Anledning. til at tale dero 
med Forundring og iffe uten Daddel. Hertug Withelm forſtod, ved Sielp af | 
danſte Tungemaal, Hvad de fagde; og forlod Jorſamlingen med nogen Fortrydel 

herover. +”) BD et nyt -Méde den følgende Dag tiltalte den ſaxiſte Hertug ferm! 

 (Biftang) Wilhelm i det dauſte Sprog, hvorpaa venne ſpurgte ham: Hvo bar læ 

dig det Sprog, der tales i Danmart og ſom Barerne iete forftaae 26% )- Berman gi 

9) For af underhandie med Rolf, ſendte man tå franſte Krigere til fam, ber ſoeſtode d 
danffe Sprog (dues milites dæcisew linguae peritos.) Dude de mor. & ac 
Normannor. L. HH. Du Chesne Scriptor. Hist Norm. Par. 1649. p. 76. (JW 
opfan ben gammelfranſte Niimfrenife: Roman de Rou. Par. 1827. I. p. 128.) 

+) Willelmus vero, per Daciscam linguam qua dicebant pt benmmnn tes, inte 
subandit, parumpergue commotus ira discedit. Dude. L. OIL 60% Duc bien 

Cc. p. 90. 

".) pois tibi Daæciseæ regtonis Lng, Saxonibus inexpertem, docuit? Respondi 
Illicosum genus tuae armipotentis progeniei me nolente Daciscs 

lingunsk docait. et dede e. p. 100. 
1 



XXV 

in få Goer: at ban fod fin Billie havde lært Sproget af det uppertige og rigere 
ilden, til huls Stamme Hertug Bilbelm ſeld horte. German vav nemlig bleven 
fangen ef be Denfie, og havde længe opholdt fig iblendt dem. — Biſer dette. os alt £ 
ja Re Xarhandrede en beſtemt Forſtiellighed imellem det tydſte og det danſte eller 
artige Saleføreg: faa fremtræder ogſaa dense Forſtiel tydeligt nok, naar vi vill⸗ 
kænesholde de eſdſte tydfke Sprogmonumenter fra det Se Aarhundrede med, de ældfte 
mrtige cler islaadſte, endſtiandt Forholdet her iffe bliver ganſte ligeligt , da de fidſte 
ar ſca cm fangt fildigere Zid. — Imidlertid vil enhver noiere tinderføgelfe af de ældfte 
Ersgatfer i germaniſte Dialecter overfyde es om, at den allerſtorſte Drel af de. 
A, fon det nyere tyde Sprog iffe har tilfælles med vort Moderemaal eller med det 
Sandie, kunde vi derimod gienfinde i de gænmelsødfte Sprogarter, og det ligeſaa 
i ile ſactaldte overtodſte, fom i de nedertydſte; ja dette gielder endog em et ikke 
Set Tatal Ord i det allerceldſte germamifte Sprogvært: den mocfogothiffe Bibelover⸗ 
ft, Et oprindeligt Glægtffab, cer Stamme⸗Eenuhedens Forhold, imellem de 
srassige Gprogarter og det gammelnoediſte Sprog, lader fig derfor ligeſaa lidt negte, 
tæet Uftigheder i Gyregbygningen, eller en grammatitalft Forſtielighed, ſom vi kunne 
fefslge op til de tidligſte nordiſte og tyde Sprogvcerter, tyder hen paa en Adſtillelſe 
É tet omindelige Gtammcfpreg,. der ligger fængere tilbage i Tiden, end noget hiſtoriſt 
rer. — It imidlertid den celdſte germaniſte Sprogart, hvoraf ſtriftlige Mindesmærker 
te berede, den moefogotbiffe, ſynes at have Spor tilbage af en tidligere Tilvæs 
ak, end def gammelnordige Sprog, ſaaledes ſom vi Elende dettes Bygning af de 
tåle iclandſte Gprogværier: er en Formedning, ſom leilighedaviis er yttret af en 
art Riender (afd. Profesſor Raſt), og fom her blot i Forbigaaende Bertres, da den 
langt mere vedtommer det islandſte, end bet nyere danſte Tungemaals Hiſtorlr. 

Er det au endog afgiort, at dette vort Mobdersmaals umiddelbare Sleegtſtab 
de nermee Afſtammelſe iffe fan ſages i nogen germaniſk Sprogart, felv el i den. 
ln bem, der ligge det faa nær, fom de ſariſte, friſfiſte og nedertydſte, men maa 
aleres til et med hine Ideordnet nordig eler ſtandinaviſt Stammeførog,' fom vel 
x mere er til i dets allertidiigſte Stiffelfe; men hvoraf dog den ældfte Levning er 
tt Jelendſte, ber ſaaledes maa betragtes fom det egentlige Moderſprog ſor det danſte 
mn he Syres: fan er dog denne, færdeles ved Underſsgelſe af den nordiſte Sprogs 
legsing bevifslige Kiendsfag ingenlunde allene tilftrælfelig til at oplyſe det nyere 
* Serege Dpfomfi eller tidligſte Danneiſe og Udvikling. Vi nodes meget mere 
£ et tilfene, at cen af, Hovedkilderne til at begrunde og tilvelebringe en ſaadan 
Cyletaing, nemlig en fuldftændig Underføgelfe af det danſte Alnmeſprog i dets for⸗ 
kcliee Dialecter, og hvad bisfe.have af færeget-i deres grammaticalſte Sprogbygning, 
alen ev aldeles uberørt. Dog lader det figslet til Syne, at et nodvendigt og uund⸗ 

rtigt Aiddel til at giore Rede for Oprindelſen og itbviklingen af det nyere dauſte 
largemeal, netop maa ligge i en ſaadan Aundflab om en Mængde, endnu ſetiulte, 
rrdtandigen befiendte, eler ingen videnſtabelig Pravelfe underkaſtede Egenheder i 
kt lene imnefprogs Grammatik. At Almuens Tungemaal, i dettes forſtiellige 
Amdarter, bevarer mange af ethvert levende Sprogs ældfte Beftanddele, er en 
welſen Gag, og fan beviſes endog blot af den Mængde, ellers ubekiendte, reent 
raldede, i det almindelige dannede Zalefprog, eler i Bogſproget, ikke optagne Ord 

y wigi, fom Brugen ved den mundtlige Overlevering har forplantet fra Slægt til 
Ezgt f en ſtorre eller mindre Talekreds. (i finde heller ikke ſtelden en langt ſtorve 
Esbed imellem ældgamle Poefier i et levende Sprog, og en eler anden af dette 

Érregé Mundarter, end imellem faa gamle Sprogverker og det nycre Begfprog. 

Lceibedeurernes Digte vil Landmanden i Provence; og Tydſtiande Minneſange den 

om le 20 
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ſoabiſte. onde ;. uden: Tolvl flade mere forſtaaelige, end den, der aldrig havde hi 
og talt andet; end det franffe eller tybſte Bogſprog. — Hos Os fattet fan gamle fir! 
lige Sprogmindesmeerker til Gammentigning med Almuens Taleſprog; men vi fom 

fængere hen til af omtale det ældfte, ſom endnu er til af danſt Proſa og danſte Ri 

eler Viſer, og dettes Forhold, -faanel. til Sproget i vore gamle Love, ſom til 

nuværende Taleſprog. 
Med Henſyn til de danſte Dialeeter, eller den danſtetalende Almues forſtiell 

Mundarter, indſtrænke vi 06 her til folgende Bemærkninger, der kunne figes at ft 

i Berøring med Formaalet, at handle om vort Modersmaals, det nyere danſte Spri 

Skiebne og tibligfte Udvikling, — Som Dovedafdelinger I de danſte Dialecter' £ 
antages: 2) den flællandffe, mrd en tildeels itke ubetydelig Forſtiellighed imellem 
nordficellandſte og ſydficellandſte Alniueſprog, til hvilket ſidſte den falſterſte og lolland 
Dialect nærmer fig; men ikke uden endeel eitpdommeligt, og heller ikke uden Slæj 

— 

ſtab (færdeles i Lolland) med ſolgende Claſſe, eller b) den ſyenſte, hvortil fan he 

regnes Sproget paa Langeland og flere mindre Øer. At denne, baade i Udtale 0: 
anden Henſeende, er forſtiellig fra den ſſellandſte Dialect, kan bl. a. beviſes af der 
"Fyen herffende Adſtillelſe af Subſtantivernes: Kisn, bed en ſeregen Artikel (in 

elev in, med Uæfelyd) for Quindekionnet, hvortil man. intet blender Siellan 

men fom derimod findes i andre danſte kandſtaber, f. Cr. Vendſysſel. cc) D 
jydſte Dialect, hvilken ikke blot, i Falge Provindſens Gtorrelſe og tildels fra 

avrige meget forſtiellige Naturbeſtaffenhed, er den, fom har de flefte fra hinanden afi 
gende Afſtygninger; men tillige den flærfeft udprægede Form, og den, ſom frembyd 

baade den ſtorſte Mængde af ſerezne Ord: og; Udtryk, og de flefte eiendommeli 
Beſtaffenheder. Den mærtværdigfte af disfe er unegtelig den hidtil ikke meget befien! 

eler omtalte: af den jydſte Dialeed deler fig i to Goved⸗Sprogarter, der adſtilles v 

den enkelte, men vigtige og afgiorende grammatiſte Forſtiellighed: at i der ene finl 
man Brugen, af. en præpofjtiv beſtemt Artikel æ (det engelſte the) til Gudftantin 
uden Henſyn til Kien eler Tal (æ Mand 3: Manden; æ Bord 3: Bordet; Zeif 
3: Heſtene); i den anden herſker derimod Brugen af den ſadvanlige dauſte eller nordt; 
poftpofitive beſtemte Artikel en og et; t pl. ne eller ene (Manden, Bordet, Defter 
Dvinderne, Børnene.) Grændfelinten for denne Sprog s Egenhed naaer fra Sond 
jylland (hvor den ogſaa herſter), i den. veſtre Deel af Nørrejylland op til Thye; m 
itfe Norden for Liimfforden.”) Denne, væfentlig i Sprogbugningen indgriben 

Egenhed i en ſaa betydelig Deel af 'Sylands Tungemaal er desuden forenet m 
mangen anden Forſtiellighed i Drddannelfe, Ordbeining og Udtule (hvoraf vi her bl 

ville nævne det perfonlige Pronomes a'sg. æ for jeg (Englændernes I, efter Udtal 
æi)””) og. den hos. Iyderne næften almindelige Udeladelfe af ei Enden af Jufini' 

verne, og € finals i Subſtantiver, hvori den iydſte Udtale falder ſammen med t 

engelſte Spreg; (f. Gr. lær”. for lære: ramm' for ramme; Pig' for Dige; Pols' f 
Polſe, 0. f. 9.) Oeller ikke gives der nogen anden dare Olalect, hvis Accentnation 

faa paaſaldende forſtiellig fra den flællandfte og fra den, ſom herſker I det almindeli 

7) "Denne. Sprogforftiel (far jeg andenfteds fagt) ſtrekker fig i &n noget ſtraa Linie (f 
Øften mod Veſten) heelt op igiennem —* forbi Biborg,, inder 0 Thye, Hvor d 
ender; ſaaledes at Beſten for denne Linie, og Beſten for det brede Vand, hvor 
Siimfiordey, omtrent i Midten, . udpibder. fig, bruges den fariffe Srtifel, men ØR 
for famme er Nordiſt Tideſtrift for Hiſt. Lit. og Konſt. M. Bd. 6. 161. (I 

* ——— F det danſte Sprogs Hiſtorie i Sonderiylland 3 ok”) 
Rod se England bruges i nogle Egne et langt a  (avw) for . 8 danffe Dialect⸗Lexikon 6. 1) ø eg i ? 



hesrke Zalsfprog, form den jodſfe Mundart. Alt dette viſer tydeligt, nok hen til en 
Slending af to forſtielige Fotfeftambrer, fom i Jolland har fundet Øfed i ældgamle 
Ea; sg vi felle neppe ved heri af ſee en Beſtyrkelſe mere for de hiſtoriſte Grunde, 
løn tale for, at Jyderne oprindeligen have været en ſaxiff Stamme, fom paa Halvaen 
lær llandet fig med det ffandingvil s danfte Foltefærd; men fon rimeligviis (i Folge 

ka brrarede Ggenhed i Artikelens Brug) i gamle Tider ikke have udſtrakt deres Ind⸗ 
maklag og fildigere Hiemftavn længere end til Sønderjylland, ſamt den ſydlige og 
siitige Deci af Noxrejyſland. 

Kun i Forbigaaende fan her være Sted at henvife til de hiftorigte Vidnesbyrd, 
kr zaue Fyderne fom en germaniſt Folkeſtamme, hvilfen, ſtiondt, ſom det ſynes, 
mice! Antal, end Mæglerne og Saxerne, i Forening med disfe giorde det navnkun⸗ 
har Zeg til Bretfend i det Ste Aarhundrede, fom havde dette Lands Undertvingelſe, 
W gamle Britters Fordrivelfe, og, med Undtagelfe af enkelte affides liggende Egne, 
ludets Befolkning med germanifte (angelfarifte) Indbyggere, til Følge. "At allerede Beda 

(l.c.13)sævner Jyderne, tilligemed ugler og Garer, ſom ”et af de tre tyde Foltefærd, 
ur drag over fil Gugland;” at i Følge den gamle angelfarigte Kronike, Indbyggerne 
[lantftebet Kent, paa Den Wight, og ”Dden Flot i Weſtſer, ſom man endnu falder 
ISlegtenꝰ (Jutnacynn) fornemmelig nedſtammede fra Jyder; og at et merkeligt 
Ga ice angelfarig £ov fra det iite Aarhundrede endun foreſtriver: at Iyder ſtulle 
betorrs i Gugland flige med Anglerne, da de ere af eet Blod, og altid med dem ſtulle 
Høier cen Natien:”?) disſe funne regnes, for de vigtigſte Steder i gamle Skrifter, 
kr tele dette Sleegtſtab imellem Carer og Jyder, hvilfet ogfan en af vore lærdefte 
dienilere finder Grund til at antage; imedens han tillige holder for, at Iyderne vel, 

fu det vderſte Led i den germanige Folkekiede af beſleegtede Stammer, (Frifer, Garer, 
Taler eg Joder) der naaede fra Schelde til Skagen, have ved tidlig Omgang, meer 
m teasdre, i Sprog og Vationalitet nærmet fig GÉandinaverne”") (hvis Indvan⸗ 
rig Nerd fra i den cimbriffe Halve, og færdeles i Pendſpoſel, vel ikke er urimelig); 

ma leg heve vedligeholdt den fariffe Charakter, indtil de t en fildigere Tidsalder 
Kre deels fortrængte af, deels blandede med Skandinaverne. — d) Gom den fierde 
fle lene Nundarter funne vi nævne den ſonderjydſte, eller Sproget i den. Deel 
f Sertagdemmet Slesvig (Sonderinland), hvor Almuen endnu taler Dauſt, uagtet 
ut Bisferhelb finder Sted, at Retsforhold, Ungdommens Underpilsning, dg Relis 
fensforedrag I en ſtor Deel af Hertugdemmet, hvor Danſt ev Folkeſproget, ſteer i det 
WÉe Grieg. Den danſte Dialect i Sønderjylland har allg eller de allerfleſte Eien⸗ 

kumdigheder tilfælles med den jydfie Mundart i den træfning af Nørrejylland, 
hor ter frie Artikel bruges; men udmærker fig, ved en betydende Mængde af egne 
Se og UdtryE, ſom ikte forekomme i Norrejyllande Almueſprog, ved en fra dette 
Eirds afvigende Udtale og Accentuation, dg ved en ſterkere Blanding med. Ord af. 

lt gemmetferige og af det nedertydſte eller ſaakaldte plattydſte Sprog. Det ev vel 

kla itte uden al Grund, at en lærd Sproggrandſter fra denne Provinds har anfeet 
tu bende Dialect (huilfen man, efter hans Beretning, i Landet felv falder det Rod⸗ 
dene »das Wurzeldäniſch“) for at ſtaae i et Forhold til det almindelige danſte Tales" 
rig, "das Hordånifdg”) der har endeel tilfælles med Forholdet imellem det Plat⸗ 
— — 

) will. Lanbardis Archæoncmia. Cantabr. 1644. F. p.148. Suhm om be fra 
Horten iidvandrede golf. J. 356. II. 2, 45: Werlauffs ovenanf. Priisft. &. 19. 

"| lent, i det anf. Priisftr. S. 19. 20. jvf. Suhms Krit. Hiſt. J. 97, og Thun 
ns Unteriuch. ib. die alte Geſch. einiger nord. Biler 6. 231, 



twoͤſte og Hoithoſre. %) ) Endelig fan man vel endau til de danſte Olalecter reg! 
Almuefproget i en Deel af Skaane. Det er uden Tvivl hiſtoriſt viſt, at Dang 
eller en dauſk Folkeſtamme, i der fierne Fortid har været dette Landſtahs Indbygger 

ligeſom def er bektendt, baade at der endnu findes mange Egenheder i det faan| 
Almueſprog, fon adſtille det fra Sproget i de Provindfer, ber fra ældgamle Tid 

” hørte til det fverntfte Nige; og at det har mange Ord og Udtryk, fom pet ſpenſte Sypr: 

itie kiender, men ſom tildeels höres i Skaane, faafnart man f. Gr. kommer over d: 
ſmaalandſte Grendſe, tilfælles med Sproget I Sielland. Om de grammaticalj 

Egenheder ved den ſtaanſte Dialect favne vi dog en noiere videnſtabelig Underføgel 
og Oplysning; og. at beſtemme "dens nærværende eler forhenværende Forhold til d 

danſke Sprog i Almindelighed, eller fil den ſicellandſte Dialett i Gærdeleshed, vil 

med nogen Sikkerhed fanne ſtee, ſaaleenge en ſaadan Underføgelfe mangler. Sa 

É meget ev i øvrigt utvivlſomt, eg beſtyrkes ved gamle Sprogmonumenter (f. Gr. v 
den ſtaganſte Lov), at har man endog i Skaane, efterat Sprogadſtillelſen I Skand 

navien havde udviklet fig, talt en mere danſt, end fveng Mundart, fon Følge af 

Skaaningerne oprindeligen ere en dauſt Folkeſtamme: faa har dog bet ſtaauſte Almu 
ſprog, endog fra en meget gammel Periode, været betydeligt afvigende fra de ovri 

danſte Provindſers Kungemaal, og længere end dieſe bevaret Præg af en Liighed m 
det nordiſte Stammeſprog, der tidligere tabte fig paa de dangfe Dlande og tIyllan 

Enhver Gammentigning,- fom man blot vil giøre imellem Sproget i vore gamle fia 
landſte, eller i den jyde Lov og Sproget I den ſtaanſte Lov, er nok for at bevife det! 

- Ved at ville beftemme det nærværende danſte Sprogs tidligſte hiftorifte Udvikli 
blot efter de faa gamle Sprogmonumenter, ſom ere fevnede og, vil meget altid bli 

ufiffert og utilſtræekkelig opklaret; og mangen Omſteendighed vis forekomme os fremm 

og beſynderlig, der muligen ved et bybere Kiendſtab eil Amueſproget og alle be 

Egenheder i de forſtiellige Provindſer, vilde komme i et rigtigere Sys... Ye det na 

bærende almindelige danſte Zdtefprog nærmeft flutter fig til den ſiallandſte Diale 
"eller at Mundarten i denne Provinds har havt den ſtorſte Judfiydelfe paa at dan 

det: læerer of Erfaring. En ſaadan Indflydelſe' maa ogfan have været meget gamm 
da man ikke i noget gammelt eller ældre danſt Gyrogmenamcat, fom er tilover 
finder nogen af de andre Provindfers Mandarter, (f. E. den. faa betydeligt afvigen 
jydſte) anvendt: eller moder Spor til anden Indviekning af disſe Laundſtabers Diale 

end i det hoieſte enkelte færegne Ord, en er anden Boining eller Sktrivewaade,“ 

fom man gienfinder i Almueſproget Udenfor Sicelland. Endog de under Navn 

, Kong Eriks Krønike beklendte Annaler paa Dani, ſom uden al Tvivl ere ſtrevn 
Jylland (Haandfæriftet fra det 14de Aarh.) have fun faa Spor af jydſt Dialcet. 

Underføge vi nu vore ældfte danſte Sprogmonumenters Beſtaffenhed, (hvor 

intet Saandſttift haves ældre, end det 13de Aarhundredes Midte) faa træffe vi unegte 

mangen her bevaret og fremtrædende Sevning af det gamle mord fie Stammeſoress fi fit 
44 

*) W. Øutsen Verſuch einer Veanworrung der Preisaufgabe Aber die bi. Æpradje 
Schleswigſchen S. 5. 

7) Man -antager, at det Flensborgſte Haanbftrift af JIydſte Lov Ge af de .ældfte, ſom hav 
bærer enkeite Præg af den jydſte (og maalftee nareſt ſonderjydſte) Dialect, ſom am 
Haandſtrifter af Denne Lov iffe have. Ligeledes findes i den ældfre danſte Bibelov 
fættelje fra "det 18de Aarh. enkelte Spor af den j ſte Mundart; (S. Fortalen 
min Udg. af ſamme S. XIV.) Eundnu hos Tauſen i forſte Halvdeel af det 16 
Aarh. forekomme enkelt jydſte, og andre Landftabsord, eller en Gfrivemaade ef 
andre Dialecter, end den frællandfte (f. Er. wutte for vo rogte) Sar veute.) Fo 
for Fugl; ke for flyve (Siel. flue.) Uiallen for Marven. Ma 3: Gi 
Ørken for Arken (€n Ork, i Jylland: en Kite.) ) o. a. fk. Tauſens Moſeb. 153 
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måfe Former sg Beininger, og mangt forældede Ord; og vi finde, Tærdeles I Lovene, 
så Giden af ningen afgiort Overeensſtemmelſe med vort nuværende Sprog, dog tillige 

i mded Orkformer og Ordbainiager, [amt i Sporene af de islandſte Former, en For⸗ 
fitigbed fra det nærværende danfte Taleſprog, der gier det noget vanffeligt for os 
st tree, maar vi nu høre den danffe Almue tale, at dens Sprog (hvilket, ſom bekiendt 

merit fangfomt forandrer fig)”) ſtulde, for itfe meer end fem til fer hundrede Aar 

fren, fafdfemmen have lignet Gproget-.i den jyde eler ſollandſte Lov; med andre 
Syd, et man dengang overhovedet talte i Danmark ſaaledes, fom,man i et Skrift⸗ 

ſrrog, bvilket da fork falde dannes, optegnede langt ældre Vedtægter og gieldende 

Senbud, høoraf upaatvivielig en Kor Deel ved mundtlig Overlevering fra Slægt til 
Slagt ordret dare bevarede hos Folket fra langt ældre Tider, — Herved fan tidlige 

krarfd: et naar man vil ſammenholde Lovſproget fra det 13de Aarhundrede med 

et andet gammeldanuſt Sprogveert fra førfte Halvdeel af dette Aarhundrede (Zenrlk 
Sæpeſtreugs Lægebog), vil man komme til den Overbeviisning, at en iffe ringe 

Derl af Beunfkeligheden ved at forſtaae de gammeldanffe Love ligger i Indholdet, i 

Sevforogets færegne Udtryk og Stiil; thi man vil finde, at Sproget i Sægebogen, naar 

men fer bort fra Ordenes gamle Skrivemaade, og undtager enkelte ſieldne Ord og 

ſercdede Udtryk, iffe blot forekommer os mindre fremmedt, end Lovenes Øprog,,men 

ut forflaartigt for enhver danſt Leſer.*) Gt lignende Forhold finder Sted med de 

altfe danſte Kongebreve og andre Diplomer, fom vel ikke gaae længere op i Ziden, 
et til Glætningen df det 14de Aarhundrede; men hvori Sproget ogſaa allerede er å 

tra Grad osercensſtemmende med det nyere, af intet, uden de forekommende Udtryk og 

Salemaader af den Tids offentitge Forretningsſtul og Lovfprog, fan ſtandſe en Læfer i i 

sære Dage. Dverhovedet forſvinder den dllerftørfle Deel af det, ſom i deslige Brev⸗ 

fiaber eller i andre gammeldanſte Skrifter foretommer os afvigende, vanſteligt eler 

aferftaaeligt i Sæsningen, naar vi, uden al Ordforandring, fun omſtrive dem efter 
den Raærdærende Sfrivebrug. ' 

At derimod en afvigende Sprogform, eller Dialect-Forftiel, fra en langt tidligere 
Perisde, end det 13de eller 12te Aarhundrede, har adſtilt Sproget i Danmark fra 

Erregarten , eller den nordiſte Dialect, i de to andre ſcandinaviſte Riger: er en'Fors 

medriag, ber unden Tvivl har megen Rimelighed. Man har til at beſtyrke denne, 

ife uden Grund, beraabt fig paa Skrivemaaden af endeel danſte Ord og Navne, 

faalcbes form de forekomme i latinſte Dipfomer og I Eluoths K. Knud den Oelliges Levnet, 
fra forfie Galddeel af det 12te Aarhundrede, og der afgive et Beviis pan: at allerede 

pae denne Tid afveg Sproget paa de danſte Øer (og formodentlig endnu. mere i Jos 

2) Ae Denne Langjombed i Forandringen af Almuens Sprog ifær er betydende under en 
riagere Culturtiſſtand, behover intet Beviis, ſaalidt fom, at netop den meſt boielige 
Deri af Sprogformen: Udtale, Accentuatlon og Ordenes Flexioner, er den, . Hvori 
Forandringer behove den længfte Tid. Finde vi endog, i det Danſte, ſom er førevet 
for henved 600 Aar fiden, naar Skrivemaaden lenppes efter den nu brugelige, en ſaadan 
Liighed med bet nærværende, at Enhver uden Kor Vanſtelighed fan lceſe og forftaae 
bet: faa funne vi have Grund til at flutte, at den jydſte, fyenſte og fi ællandffe Almue for 
endnu længere Tid fiden, har talt end nærmere det Sprog, den endnu taler. — Gom Bevils paa den 
Faſihed, hHoormed Almuen holder over Sprogeenheder, fan ogſaa den ovenänforte Grunde 
forkicligbed i Artikelens Brug hos Iyderne nævnes. Denne Forſtiel har fin Groend⸗ 
fetbøie. mide igiennem Landet ; og iagttages endnu fra Slægt til Slægt, endog i Naboſogne, 
udbm Omflifming. Endvidere maa erindres: at Tidslobet for Omdannelſen af Sproget 
i Danmarf, fra den Form, det har i Loven, til den nærværende,” egentlig maa ned⸗ 
fæties fra '& til 600 Har tif en Periode af 2 til 300 Aax; thi at man for 300 Aar 
fden i alt Bælenligt firev det ſamme Sprog, ſom nuomflunder, ligger klart for Dagen. 

34) Sof, Gerom Indledningen til min Udgave af 5. Zarpeſtrentgs Lægebog. S. 15—18. 
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land) meget fra det Itlandſte.“) Ogſaa vore ældite Lovbeger, hvori endnu endeel lei 
ttinger af gammelnordiſk Sprogform findes, fremvife dog allerede en grammatical 

forandret Mundart. »Man behøver fun at læfe et Capitel i en island eller nor 

kovbog, og i den ficllandſte Kirkeret eller verdålige Lon, for af overbeviſes om, hvo! 

meget lettere de fidfte forſtaaes af en Dane, end de førfte,” *2) Men enten man at 

med nogle Forfattere, vil antage Knud den Storeé Periode, fov den Tid, da Sproget 

Danmark begyndte at forandres og at afvige fra de oprindelige islandſte eller gamme! 

nordiſte Foriner — celler man (med ſtorre Rimelighed) vil fætte denne Periode for de 

danſte Mundarté færegne Dannelſe holere op i Tiden: faa er det en i begge Tilfælt 

lige afgiort Gag, at vort Mobersmaal i dets Ordforraad og Orddannelfe har El 
menter, fom vidne om en tidlig Indflydelſe af det gamle fariffe (angelſariſte) Sopro 

paa ſamme. Denne Indflydelſe har dog, ſom vel er at mærke, aldrig ſtrakt fig t 

Sprogbygningens grammaticalſte Organisme; thi ſterke eiendommelige Præg adſtill 

denne i det danſte Sprog fra alle tydffe Mundarter. Gem nogle af de meſt fremtra 
” dende af disſe grammaticalffe Ulligheder fan nævnes :” 1. At det ydſte Sprog iktan fa 

"een og famme (præpofitive) beftemre Artikel til Subſtantiver og Adjectiver (der Mani 
Manden, der gute Mann, den gode Mand), og aldrig hænger Artikelen bag efte 
Ordet, ſaaledes fom i det dangte Sprog (hvis beſtemte Artikel uden Toivl har fin Dprin 
delfe af den islandſte Artikel hinn, hin; hitt.) 2, At Adjectiverne i det Tydſte mangl 

Bvrerkenklonnets Endelſe paa t (die Frau ift ſchoͤn; das Haus ift ſchͤn — Konen e 
ſmak; Huſet er ſmukt.) 3. At intet germaniſk Sprog klender den pasflviſte Forn 
paa s, ſom fra det islandſke er gaaet over til det danſte og ſvenſte Sprog, og udgisr et 

"af deres væfentligfte grammaticalgte Egenheder. 4. At de tydſke Verber i Infinitive 
endes alle paa nz de danſte alle paa e. 5. At det danſte Sprog ikke klender noget ti 
den forøgende Partikel ge, fom de tydſte Participier tage til fig (f. Er. gehabt, havt 

. gemefen, været, gemacht, giort), m. m. — Tillige maae vi henvife til en meget vægti 
Grund for, at det oprindelige eller ældfle Sprog, fom i Danmart er talt af danſt 

Folkeſtammer, har været et ſtandinaviſt Grundſprog, og ikke nogen i fin Oprindel/ 

germaniſt Sprogart: Almueſprogets Forhold til det dannede Taleſprog og Skriftſpro 

i Danmark, Den allerftørfte Deel nemlig af de tydſke Ord, udtryk og Sprogvendin 
ger, ſom i fildigere Periober ere overførte i vort Skriftſprog, hører man endnu aldri; 
i den danſte Bondes Mund, Havde en tyde Sprogart nogentid herſtet i Danmart 

eller havde den endog fun været den nærmefte Kilde, hvoraf vort Modersmaal va 
udrundet: maatte et modſat Forhold finde Sted; eller mange tydſte Ord, fom Bog 
ſproget havde udſtodt, maatte være bevarede i vor Almues Mundarter, hvilke derimo 
netop eie en ſtor Mængde Ord, der i Tidens 285 have tabt fig af den almindelig 

danſte Sprogbrug, men heller ikke findes i goget Sprog af germaniſt Stamme. — 
Det er ſaaledes afgiort, at den danſte Sprogbygning, 'og følgefig den oprindelig 
Grundvold for Sprogets Organisme, er flandinavift og ikke germaniſt; hvoraf end 

videre følger, at den danſte Folkeſtamme fra Norden og Øften har udbredt fig ove 

Øerne, iffe omvendt fra Syden og Veſten; og at vort Modersmaal ikke har noge! 

*) Jof. J. 3. Bredsdorff om Sproget paa de danffe Øer i Bogyndelfen af. det 121 
Aarhundrede. (Blandinger fra Sorde. 1fte Hefte. 1813. S. 77—85.) Man fint 
ſaaledes allerede ved den Tid vort Sven (Sveno), Erik (Ericus), gedebp (Hetheby) 
Sridtep (Frithcop), Topsbog (hos Saxo), Odenſe (Othense), Xingfted (Ring 
stad og Ringstadensis), Anud (Knut), Dalby, 0, ſ. v., i Stedet for den islandfi 
Skrivemaade: Sveinn, Eirikr, Heidubær, Fridkaup, Topshaugr, Othinsey, Hring 
stadr, Knutr, Dalbær, etc. | . | 

$%) Indledning til H. Harpeſtrenge Legebog. G. 16. 
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feltlomnen fåcordnet Green iblandt de germanige Sprog; men har kun en eneſte ſaadan 
vlet aske afledede Fandinadiſke Tungemaal det ſoenſte (hvis Forhold til vort Syroger . 
cder arrere, c3d Jorhoſdet imellem det Oollandſke og Plattodſte, ell. imellem det Spanſte 
q Fortsgife.) Stan i en eneſte germaniſt Sprogart ſynes af kundgiere fig en meget 
sund Dvergang fra de ſtandinaviſte til de germaniſte Sprog; færdeles i den mært: 

værtige grammaticalffe Ggenhed, ſom det Friſiſte, ene af alle tydſte Mundarter, har 
tinde mid det Zolandſte, Danſke og Svenſte, at Jufinitinet ikke endes paa en Cous 

lacettod (nx) men paa Vocalen a. — Ligeſaa eiendommelig for vort Modersmaal, og. 

t Sedan færkt og mærkeligt Træt af en Afſondring fra det Joͤlandſke, er imidlertid den 

hale (og focnffe) Gudelfe af Verbernes Præfené, ſom, med Undtagelſe af faa Eenſtavel⸗ 
uetd (vil, ſtel, Pen, mag), er Conſonanten vr; men aldrig, fom i de todſte og en flor 

Bengte islands Berber, en Vocal. — At det nyere danffe Sprog under dets færegne 
Elvitling har hentet en ſtoz Deel af fine Ordformer og af fin Orddannelſe fra Tydſtland, 

ker fig derimod llgeſaa lidt negte, ſom at dets grammatltalſte Syſtem ikke er ger⸗ 
mag, mæ ſtandinaviſt, Naar man derfor, til Beviis imod Slægtffabet imellem 
Deng og Sariſk, anfører en Mængde Did, ſom i begge Sprog ere hinanden ganſte 
sige, imedené de ligne binanden meget i det Danſte og JZolandſte: (f. Ex. A. 6. Gast, 
Fisc, eald, slapan, macian, betwux. Itl. Andi, Kiét, gamall, sofa, gidrd, 

rællm, Dauſt: AanS, Ried, gammel, ſove, giore, imellem), faa burde man tidige 
ike undlade at bemærke: at der gives en ſtor Deel angelſaxiſte Ord, der lyde aldeles 
ba de fiffverende danſte, ſaaledes ſom vi den Dag i Dag udtale dem; og mange, 
he ulige mere, end det tilfvarende islandſte Udtryk, nærme fig den danſte Ordform; 
fr di at tale om dauſte Ord, ſom dét Islandſte aldeles mangler.“) Den her tilfigtede 
Cillnghed imellem Dang og Saxiſt, bliver endnu langt flørre, naar vi gaar ned til 
ka farigetydile, eller nederfarige Mundarts fildigere Skikkelſe, eller det ſaakalbte 
Hime, der endnu er Taleſproget i faa flor en Deel af det nordlige Tyodſtland. 
da er Lügheden aft for almindelig og paafaldende til at man ikke let ſtulde indſee, 
mt ter er megen Vanſtelighed ved at forklare fig den anderledes, end ved de Dauſtkes 
krite og vedvarende Samqvem med de nordtydſte Foltefærd fra en tidligere Periode, 
mt ben, hvortil man pleier at vide henlægge Begyndelſen af det tydſte Sprogs Ind⸗ 

ſedelſe paa det danffe, nemlig det 13de og 14de Xarhundrede. Herved maae vi dog 
Aat tænfe os en Indvirkning af den germaniſte Mundart, fom i geographiſt Sens 
ude ligger os nærmeſt, nemlig den fariffe, nedertydſte eller plattydſke, der er en 
tre Sprogart, end def nuværende tydſte Skriftſprog. — Imidlertid er det en hiftorig 
Aerdegietning, ſom ved vore celdſte danſte Sprogmonumenter lader fig bevife, at 
Catde i bet 13de Aarhundrede herſtede i Danmark et Sprog, hvis Form var kiendelig 
idigesde Baade fra enhver germaniſk Sprogform, og fra det nordiſte Stammeſprogs; 
testet det tillige tydeligt viſer fig, at man i at danne den tidligſte Skikkelſe, hvori et 
ha dauſt Striftſprog fremtræder, har havt dette Stammeſprog, dg dets Ritifige 
krafter (i Sovbøgerne og Sagaerne) for Øie. 

Men af antage, at man endnu i det 12te og 13de Aarhundrede fulde have telt 
tt Eyrog i Danmart, der i den Grad lignede Islaudſt, af enhver Danſt forftod Jslæns 
— — 

) Gelches Læce, T , Telt. * Fis, Pr 
. Man bil let af Ordoogen kunne famile en Mængde lignende * få danſke 

om, fom ere aldeles forftiellige fra de i Benævnelfe filfvarende islandſte, fan til Crempel 
meme: Saar (Sandr), == (Vår), or (Lin), fteil (bratte), lunken —8 

ppe ere), d ( . e. pe L), Lo 
— —e foil — Torden —8* * * i) me 
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deren afbeled ſom ſtn kanbemand, ev bog lidet ſandſoukigt; 7) og der ſindes virkeüg:e 
til, at nagtet Benævnelfen danſt Tunge var, og langt nød I Tiden vedblev at t 

den, hvorved man ofteſt forſtod det gamle eller oprindelige nordiſte Sprog, giorde 

gZseleendere alt i Begyndelſen af det 13de Aarhundrede Forſkiel imellem en fær 

danſt Dialect og bet almindelige nordiffe Sprog.**) At islandſte Skialde ends 

Midten af det 13de Xarhundrede opholdt fig véd Daukongens Høf (Olaf Svitafi 

hos Waldemar II. imellem 1236—40 er den ſidſte, Oiſtorien melder om), beviſer 

meget for den ovennævnte Mening; thi def fan ligeſaa godt bevife, at Kongerne og 

Fornemme, eller andre mere cultiverede Danſte, paa en Tid, da hverken Danmark c 

Sverrige havde noget Spor kAl egen Literatur, lagde fig efter at blive fortrolige 1 

Den ældre danfte Tunge, eller hvad vi nu falde detislandſte Sprog, og at kunne med Let 

forſtaae Gange og Sagaer, ſom vare firevne eller fortaltes i dette Sprog. Ogſaa var 

maaftee i bet 13de Aarhundrede” mere en kevning af gammel Hofſtik, end det ſeyll 

egentlig Ktærlighed. til Stialdeſang hos Kongerne, at man den Tid træffer de fl 

Zelendere ved det danſte Hof. Ligeſaa lidt beviſe Runeſtenene, Hvis Alder desu 

tildeels er uſikker, og hvoraf man flindom vil gtøre vogle fan unge, at Sprogforme 
deſe Steenſtrifter fun lidet vil ſvare til de ẽ feriftlige GSprogmonnumenter, med hvilke 

„ſtulde være ſamtidige. At Runemeſtrene, eller de, ſom i Danmark indhuggede Ru 
ftrift paa Mindeſtene, have været egne, ſtriftkyndige Folk, der udevede en Konf, f 

uden al Tvivl var bragt ind fra Sverrige og Norge: er meget fandfynligt; og mani 
Utgeſaa lidt flutte fra hine forte Formularer eller Steenſtrifter, at den danſte Almur ov 

hovedet har talt i den felvfamme Sprogform, ſom Runeſtrifterne fremvife: ſom man i 
fige, af Almuen i de forſtiellige danſte Provindſer nu taler ganſte ſom Sproget er i Gr 

ſtrifter paa vore Kirkegaarde. — At Folket over hele Danmark i det 12te og 13de 

hundrede ſtulde have talt fom Sproget er I Haandſtrifterne af Kirkelovene, af i 

jwdſte og de ſicellandſte Love: før vi ſaameget mindre antage, fom dette maatte fort 
fættø, at den betydende og mangfoldige Dlalects Forftielighed, der endnu findes i 
banfte Provindfer (ja ſom endog yttrer fig med merkelig Afoigelfe I den famme Pi 

vinds, f. Cr. I Sicelland), den Tid el maatte have været til; men have dannet fi 
,… fildigere Perioder, hvilket ikke har nogen Rimelighed. At hiin Dialect-VForſtiel d 

imod tyder hen paa en ældgammel, for⸗ hiſtoriſt Afſondring og Abſpredetſe af d 

danſke Folkeſtamme, efter at den havde befolket vore Ølande og er Deel af JIyllai 

og af Talefproget i Danmark uden Tvivl allerede for Riget ſamledes unter eet Ovi 
hoved har havt forſtiellige Mundarter: vil findes langt mere ſandſynligt og antageli, 
sman finder i det mindſte en flor Mængde Trent danffe Ord, efter vor nærværen 

Udtale, i Nord⸗Englands og i de ſtotſte Lavlandes Almueſprog; ja man finder ſaadan 

Ord, og danſte Talemaader, i engelſte Digtninger, endnu fra det 13de Tarhundect 

anden Salvdeel (f. Ex. Havelock the Dane.) Xtdette er Levninger af def England boſa 

Danſtes Sprog, og ſaaledes ældre end Knud den Stores Tid — eller ældre end Begy 

- N 

. 

2) Det var ogfaa, Gramms Mening: ”at de tre nordiſte Riger, og deres fan vidt adſti 
Lande, Provindfer og Øer, have, endſtiondt med cet og ſamme Sprog, dog (nem 
aft i meget gamle Tider) været adffilte i Dialecter;“, og at Danfte , Jelcendere 
Norſte have, allerede i hine Tider (hvorved Øram'vel har tænkt åg de nordiſte Fol 
ſtammers beſtemte Adſtillelſe i de tre Niger) ſaaledes forftaaet hinanden, form, nu Ti 
ſterne forſtaae Hollænderne. (jvf. KH. Bid. Self. GÉr. V. &. 1238.) | 

ON) Så et islandſt Fragment, omtr. fra 1220 (Script. Rer. Dan. II. 4286) figes om & 
den Store, at Gan ”kalladr er i danska tungu oc Norrena Knutr riki.” 
w m. Peterſen det danfte, norſte og fo. Sprigs Hiſt. I. 72, ' - 
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him af det file Xarh. beheder intet Bevis, 7) Endan i vore Dage er oglaa Fife blot 
Enemi Sprog, men ſels Øverdagétalen hos de cultiverede Glasfer,. i mange Oenſeender 
ed anket Sprog, cad Bogſproget. Det Sprog derimod, ſom herfker i Lovene og andre 
age Ekriſter fra det 12te og 13de Aarh., var vel endnu intet Botzſprog; men det 
frrnriſer deg de tidligſte Forføg paa at danne et nyere Skriftſprog i Danmark, Wi 
mar un enten ferudfætte, at man f. Er. havde nedſtredet den jnydſke Lov aldeles lige 
aæ des i en vis danſt Provinds herſtende Mundart —'og dette maatte da blive den 

icle dſte; eflee vi maae antage, at man,” i det vderſt vanſtelige Forẽtagende, at 
inge de gamle Setspebtægter i ſtriftlig Forut, i et Sprog, hvori faa godt ſom Intet 

matas var firever, tideds har fulgt archaiſerende Former, og derhos giort fg Umage 
'm at udeikle en faſtere, mere ordnet og conſequent danſt Sprogform (st Slags Seis 
lak, ſaelcdes ſom det fildigere 8oitydſte), paa hoilken dog, af Grunde, fom tale for 
Ereide allerede den TD afgtorte politiſte Overvægt iblandt de danſte Provindſer, 
nr asdſtabs Mundart uden Zvivi har faaet en overveiende linguiſtiſt Indflydelſe. 

Bi tør derfør vel antage det ſom rimeligt, at der i de gamle danſte Lover, hois 
fritlige Affattelſe falder I det 13de Aarhundrede, ſom nogle af de allertidligfte Frugter 

i Bckrætelfen for at tilveiebringe et eget Skriftſprog i Danmark, lyder en noget 
tre, ligeſem hoitideligere Sprogform end den, ſem da har været det almindelige 
Selcøreg, endog i Siælland. Dette bliver ſaameget mere fandfynligt, naat vi fee, 
fer længe en ſaadan ældre Cprogfone' bar vedligeholdt fig i vort Lopſprog der rudug 
ſaied Slutningen af det 175e Aarhundrede (i Chriſtian den Femtes Lod) har ei 
udetferende Charakteer, meget forſtiellig fra det danſte Sprog i ſamtidige Skrifter. 
Ut det med Slutningen af det 12te Aarhundrede, eller i dets anden Haͤlvdeel, ſom 
ſemedeutlig er den tidlige Periode, hvortil man fah henføre nogen ſtreven danfe 
incober, mad have faldet vanſteligt at bringe. denne tilvele i et Skriftſprog, der forſt 

frie dannes, er let begribeligt; og hvor lidt man var bevant med eller i Stand til, 
ks i Valdemarernes Tidbalder, i hvilken man tenker fig Sproget i Danmark paa et i 

fire vin af Reenhed, Kraft og Nationalitet, end i den følgende, for Landet uhel⸗ 
hge Periøde, at bruge Modersmaalet til egentlige Literaturværfer, viſer fig bedſt 
kraf, at ilfe et eneſte ſaadaut haves eller kiendes fra hlin blomſtrende Tidsalder; af 

k for den Zid udmærfede hiſtortſte Forfattere, Svend Aageſen og Saxo, maatte ſerive 
ta datin;) at Kuhtlinga⸗Satza, den enefte, der acermeſt eller udelnktende fortæller 
denffe Beglvenhedet, og formodentlig omtvent er forfattet paa ſamme Tid, fom Saras 
diſterie, og følgelig paa en Tid, da Landet var i fin ypperſte Velmagt, maatfe rives 
åt gamle nordiſte cer iſslandſte Tungentaal, og fiffert af en Joltender; ag at man 
atagr i Midten af det 14de Aarhundrede ikke var naact videre t Færdigheden, at 
tense frive danffe Annaler, end den ſaakaldte Kong Grits Krønite udvifer, 
— — 

) Tet fon her erindres, at bag i den bekiendte Runecoder af. Skaanſte Lov (ſom deg 
neppe fan gibres yngre end det 13de Aarh.) findes under en med Moder udfat Melodi, 
« oggaa med Runer Brevet Fragment af en danſt Bife, Der flyder faafedes ' 

Dremde mik en Drom i Wat ' 
Um Silfi ef ærlig Dæl (Pel.) 

Dette er Langt fra at lyde islandſt; men Sprogtonen minder 0% meget om be danſte 
Kempeviſer. 

) Det viſde være hoift nrimeligt at bebreide dem dette, eller at tilſtrive det enten ginge⸗ 
ce for Zerdrenelandets Sprog, eller Higen efter udenlandſt Navnkundighed. Begge dieſe 
Siforieftrivere have havt en geiſtlig, eller færd og udenlandſt Dannelſe. At bringe "derne 
i Harmonie med et ganſte udyrket Sprog, fom det danſte endnu var; at ſtabe en fors 
tællende proſaiſt Stiil i dette Sprog, og for et Folk, hvor man indtil den Tid iffe 
kiendie ander, end hiſtoriſte Sagn, Event og Gange, ſom den mundtlige Tradition 
derarede: var noget der overgit begges CEvn 
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— Dette maa uden Toidl for: en Deel fortlares af, at be Dane: hele Mid 
alderen igiennen vare et krigerſt og fofarende Folk, ſom, Hvad Lerdom og eitere 
angik, nsledes med Laan og. Brug af fremmed Ciendom, ſaavel fra England 
Tydſtland, ſem fra Island og Norge. Geiſtlighedens Cultur, ſaadan ſem ben 2 

indſtronkedes til det latinſte Sprog; Kongerne holdt nu og da islandſte Skial de 
Sagnufortoellere eller Gagamænd ved deres Hof; Mordene gamle Tungemaal, flis 

dengang vel lettere forftaaeligt, end nnomftunder, var dog allerede (fom en Gamm 
ligning imellem Knytlinga saga og Lovene fra Valdemarernes Alder fan udv: 

blevet til en fremmed Mundart;z og den danfe Almue talte Modersmaalet i fi 

fikkert allerede den Gang ubprægede Dialecter. — At disſe, endog i en Tid af 600 A 
have været ulige ringere Forandring. underkaſtet, end Skriftſproget (ag felv dette i 
dog ſiges at være I det Væfentlige det famme, fort det var for 400 Aar fiden), bliver 

flere Grunde meget fandfonligt. De Aarſager, man anfører til det avere dar 

Sprogs Afvigelfe fra den gammelnordifte Sprogform, funne ogfaa for en Deel af. € 
tydſt Jndflydelfe) ikkun lidet anvendes paa Almuen; gg det er endog faa langt fi 
at nogen betydelig eler væfentlig Fortydſtning af det nyere. dauſte Sprog overhove! 
1 tidligere Perioder fan paaviſes: at felv efter den Tid da tydſt Indflydelſe paa Da 
mark var bleven ftærfere og mere udbredt, end nogenfinde tilforn — da en ty 

Fyrſteſtamme dar ophølet paa den danſte Kongethrone, og tydſt Slægter mere 
mere indtrængte fig og blandedes med danſte — faaledes hele det 16de Aarhundre 

igiennem — var; endog Skriftſproget hos os, ſom fra dette Aarhundredes Begynde 
egentlig ret udviklede fig, langt renere, mere eiendommeligt, mindre dannet efter d 

tydſte Sprogcharakter, end vi finde det langt ned i det 18de Aarhundrede. De 

modfiges heller ikke ved den. allerede el ubetydelige: Indførfel til Daumark af tyd 
Sprog⸗Elementer, fom under Skriftſprotzets, egentlig forſt i det 18de Aarhundre 
begyndende Udvikling, fandt Sted. Thi man fortydſtede dog ikke endnu Soroge 

organiſte Bygning, faa lidt form dets: Zone og Charakteer, fordi man af virkelig Tran 
(da den ſtandinaviſte Sprogkilde var faa godiTom afffaaret) maatte føge at berige d 

unge Geriftſprog ved at faane enkelte Udtryk og Ordformer af den eneſte tligengeli— 
beſlegtede Sprogkilde, ſom da kiendtes. — Hrad Menigmands Sprog, eller de danf 

Dialecter angaaer, da have disſe upaatvivtelig ligeſaa vel til vore Dage bevaret en ſte 
Øeel af det Præg, de allerede for Aarhundreder fiden beſad, fom Bønderne i Vor; 
tale et forældet Sprog, der er haiſt afvigende fra det, ogfaa i dette Land herſkend 

danſte Bogſprog; fom de islandſte Bønder, ſtiondt med Dialectforftielighed, dog all 
endnu tale en fra det gamle nordiſte Sprog lidet ſorſtiellig Mundart; ag ſom ogfa 

Almuen i Sverrige taler i Dialecter, der i adſtillige Provindfer eve faa afvigende fu 

det ſvenſte Skriftſprog eller dannede Zalefprog, at man, felv med Ferdighed i dette 
har meget vanſteligt ved at forſtaae dem. 

Betragte vi de ældfte, Danmark tilhørende Syrogmonumenter, ſom i det 12t⸗ 

13de og 14de Aarhundrede indſkrenke fig til kovbeger og Forordninger, tilligeme 

nogle Legebsher: faa finde vi ogſaa allerede i disſe Skrifter meget af vor nyere danſt 
Sprogform, blandet med enkelte, endnu üEke afflebne Vræg af det gammelnordijt 
Sprog og' dets fonftigere Grammqtik. Man pleler at fore bisſe de tidligffe Mindes 
mærker af det danffe Skriftſprogs Dannelſe op til det 12te Aarhundredes anden Galv! 

deel, bhvilfen Zid man tilſtriver den verdslige ſtaanſte Lovs Affattelſe; ligeſom mai 
ogſaa har en ſtaanſt Kirkelov, givet 1141 og en, med denne / i de allerftefte Artikler 
overerrensftemnende ſiellandſt Kirkelod, publiceret 1170, At man af disfe Lode dog 
itie har noget ældre Haandſtkrift, end fra det 13de Aarhundrede; er med Henſyn til 

Sprogformen i famme af mindre Vigtighed, end at det Sprog, hpori de ſtaauſte Low 
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cm forssc, iffe føameget-bør kaldes en ældre danſt Sprogform, fom em fra ben 
Andſſe, og fra de svrige danſte Landſtabers Mundart temmelig afvigende Sprogs 
ferm") Denne Forſtiel, ſom her ikke er Sted til.i det Enkelte at beviſe, fan tils 

Fræffetig lægges for Dagen, f. Er. ved en Sammenſtilling af nogle Stuffer, tagne 
af tes fRcanffe Kirkelov, med de tilſvarende Stotter af den fæltandfte, beoge af 

Osmsfrifter fra cen Did: 
Skaauſkte Kirkelov. 
De prechitero eligendo. 

Kictkie um les warther, bondor ſtulu 
neth biſeops wilie preſt til wæliæ. Sit: 
= perfi et misgeræ with bonda, bote 
ber fe, nyi Firfin finng. Bendor 
mane ai præft mwratæ, ok æi ma han 
æca there wiliæ with ffiliæs…… 

S 

De oeculto homieidio. 
Mn £ theffidund atghu Skra at faræ. 

Werther wægbin, of gangar ængin 
mr, the a bin æthæ ſochia mil, ni mæn 
nerh ierni at foliæ, of ſithan lati han i 
ben færig. Wil hen nofrem manni a 
kend foliæ, the fæmæriæ « hand hanum 

map tolf lagfaſtum mannum, of hin 
gange 6 felt fithan. Swa of um trol⸗ 
'en, elle fordæthær. 

De legatis. 
En om man liggir a dotha dighi, of 

fie hen guthi egn fine, tha ma hen 
s belnan houoth lot fin, af æi i ſot⸗ 
w ude. nx um shæt wil dylia erui 
sas et hanum dothum, of ſighir preft 
met giuit war, tha dyli thæt arui mætb 

vif legfeſtem mannum. Xn um thet 
mine the, ær a horthu oe withir ſatu, 
* mill tho æn arnir igen witna, dylia 
de witi merth tolf efdum mannumi 

fria ſokn. Wa um hel man wil fb 
mme, tha fari in, um han wil, Bath 
dm houoth lot fixum. 

U 

Giæltandfte Kirkelov. 
Um Kirke worther loos. 

Vorther kirkæ los, tha ſtullæ lirke men 
præft. til takæ meth bifcops villige. Brus 
ther preft vether finæ kirke men, tha 
betæ finæ bretæ æfther fine gerningæ, 
oc væræ veth fin kirkee. Bender agbe 
ey preft at vrafæ,. oc ey ma han vether 
them ffilliæs vthen therræes villig. 
Um mord oc treldom. 

Tetti et reth um ſtra. Dortær man 
drapæn, od) gor ther .engæn man vether, 

tha a hin ther theth vil folæ, ni:mæn til 
næfnd.at komme, od) fitæn letæ han ban⸗ 
fætiæ. . An vil hån then Sindæ man a 
hændær fofæ, tha ffal han fææriæ hanum 
a hand meth tolf lagfeftæ mæn, od bin 

væriæ fik meth næfnd. Thet famæ ev 
logh um troldom eller um forgiarninggee. 
Um man wil gifuæ i futæ fængh… 

wWil nofær gifuæ i ſoth, tha a hau ey 

mer at giuce, en half fin honeth loeth. 
En um hans aruingæ villiæ Suliæ (negte) 

teth efther hannum detæn, ød) flær preſth 
ene ath teth mar gifucth, tha mughæ 
arvingæ teth duliæ meth tolf- Aaugfeſto 
meæn. En er ther tuiggæ mennæ vitnæ 
til, ther:e. hordee, tha mughe aruingæ 
dulieæ teth meth næfnå i: kirka fogbu« 
Wil men-hel (fund) i cloſter faræ, tha ma 
hen in far meth ald fin houeth loeth. 

[Dette ſamme Gapitel af den gaangte Kirfelov meddeles nedenfor (i én, ſon det 
ar Hdet gugre Sprogform) efter den Afſkrift af bemeldte Bon, hoeraf et betydeligt 

fragment ex bevaret i Honsdfiriftet af HD. Harpøftrengs Lægebdog. kjof« min lide. S. 9.) 

") Osten Prof. Bredodorff (ovenant. St. G. 86) antager det "for afgiort, ”at Sproget eff 
paa de dauſte Øer i Beghndelſen af det 12te Aarhundrede (efter de i Diplomerne fore⸗ 
fommende Spor) nærmer fig mere til Sproget i de fiællendffe, end det i de ganfte 
fe; hvoraf øjen flyder, at det Sprog, fom vi finde i Staanfte Sov, ikkre har her⸗ 
fet over hele Danm arb, men fun i Skaane, Halland og Bleking, 
sn (ja endog paa Boraholin) finde, at Dialeeten mere nærmer fig Sven, 

hwor vi 'ogfag 
end Daft." 
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Efter en Bemærfuing af eurdorff haves neppe to afferifter af den ſtaanſto og ſice la⸗ 
Kirkeret, fom I Ordene ſtemme overeens.) 

An om man ligtzer a dezdagi ſinum oc gifuer guthi egn ſina, tha ma 
gifwa halfunæ fin hofwoth lot, oc æi i ſotum meræ. Xn vm thæt wil dylia er 
hans, ath hanum dethum, oe figir præft- ath gifwith wer, tha dyli.tbæt arf 
meth tolf lagfaſtum mannum. An vm withni gr til, the ær a hertho oc ef 
ſato, oc wil to æn atfæm i gen withni, dylia tha witi thæt mæth tolf næfse 
mannum i Fyrtis fogn. En um hel man wil fir ingifmæ, tha fare han in m 
allum finum howoth lot. 

Af den verdslige Staanffe ev. Lt, Af: jydfke £ov. I. 3. 
' (Runchaandſkriftet.) (til Zevnferelſe.) 
Sar man kunu, of der han for en hun Of kone. ſegher fec at mere meth ba 

- far barn, of ſier hun' of henne frender efter henne bonde deth, tha fcal I 

ar hun ev mep barne, ba ſtal hun fitiai fitte i egen.(Boct) uffift tiughe ufe. 3 
egen begia pere uffifto tiukhu ugu of til ſculæ gothe quinne fe oc, ftiliæ Huer I 
fe meb finum veriende. Er hun ei mep der er. Finne the at hun er meth ba 

"barne, ok ér ber gopre kuina uitne til; fåte fram i eghen til barn warther fod. 
på flifses egen herre, hus of bolfe of kope 
iorp. Anur iorb gange til rette arue. : 

Joigende Stykker af den verdslige Staange & Lov (efter Runehaandffriftet), 5 
vobetiendte Affattelfestid Bog neppe er ældre" end Slutningen af 12te eller Begyndel 

af 13de Aarhundrede, kunne tiene til Gammeuligning med Sprogprever af Ke 

Eriks Sicellandſte Lov, der nedenfor ville blive anførte, og handle om famme Gienſta 
En Prøve at et fildigere danſt Sprogvcerk, (formodentlig fra Begyndelſen af 
15de Aarhundrede) fom uden Toivl ogſaa har hlemme i Skaane, vil lemgere hen bl 

meddelt til Sammenligning med Prøver af omtrent famtidige daendftriſter fra 
danſte Øer og Iylland. 

Af den verdslige Staanfte Lov. 

Sylgir mån biſuerme ſinum, i hegnebe floge anners mans, figi'til hanum, 
ftog 'a, ok hafi halt huer pera. Uil hin, er Kog a, ei late hoggie tre ft, ba Tate I 
fitie bi Fuer, eller han låte bort tale pem, hauum fFabeloft, er ſtog a. Seller h 
tre uten hine lof, er ſtog a, bote hanum bre mark eller dyli meb tylter ch. — Tel 
hin bi bort, ar flog a of tre, fare hin eftir ce bi ate, of takfore fin bi, of loſe fc 
tiufftolen, eller fore rantalit,  meb fiata mans gb, eller hin ueri fore hema fot m 
tuiggia manna ultni ok tylter eth. — Soker mån bi i anners mans hegnethje flot 
GE hitir, figt til dinum et ſtotz a, ok hafe halft huer pera. Sitzir han, er ſtog a, 
han hitti forra, ueri for hinum meb bribig mans eb. 0. ſ. v. 

Af ſamme £ov, ! - ' 

Uarper børne iorp uloflife fald eller kopt, of Falle the fipen a iord, figie 
be hafe urerlike mift, tå late he ut hinum uerp, er iorpene hafe hande mellin, of 
tylter ep opolbonde, at the ego ei mer ut at late, of hafte iorp fine, — Gar born 
vfilda ofna hender fua at the nugu ei fope bem, utan pe fdli pere lorp, ba mugu 
ſelie mep here neſte frende rabe,, of ba fler pat kop. 

Til de ældfte danſte Sproglevninger hører uden Tvivl det bevarede Fragme 
af Knud den Stores Gaardsret (Withirlagsret), ſaaledes ſom den i Knud d 

Siettes og Abfalons Aid blev nedſtreven gaa Dauſt (formodentlig enten efter mundt 
Tradition; eller fom et Udtog af en ældre, maaſkee paa Latin forfattet Recenfior 
Folgende Prøve er taget af et Haandfrift, ſom tillægges det 14de Aarhundredes for 

Haludeel (Ro. 136, 4to, Univ. Bibl.) men Sprogformen, fom derfor ſynes betydet 
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ce, ix ffaanfe, itte Hælland; da Såandfkriftet er ſtrevet Skaane. (Onerfættelfe' 
us thert Dauſt ſee K. Rofenvinges danſte Gaards⸗ og Staderetter. S. 7,). 

Af Bitherlags⸗Rettern. 3 NE 
wichtlaghit mar trolike takit ”mellæ herre oc mannum finum, oc ſtoth ſwa 

aelæ i atta Foxunge daghum, ſom ware Gamle Knut, Zarthe Knutz, Magnus 
tk, Sven Aſtradhesſons, Zaralz hen, hin helghe Kuut i Othinse, Olaff hans 
eedir oc Eries bin egothe. oc brodis ey før en i nønde konungs dagha; thet war 
Teis. The reih Chriſtiera Swenſſon: til, oc hio Thure Dokaß thet mar hint forſta 
Tæailagbeot. Tha thotte bathe konnag Niclis oc Chriſtierns frendir want wæra 
e vecke horum af konungs garth meth nithings orth, forthy at hans brøther twa 

se biſtopa, Aſſer æckebiſcop oc Swen biſcop aff Wibiergha⸗ or andra brothir hane 
m, Eſtil oc Aggi, oc fathir therra Swen Trundaſſon, mare howithmen i Dans 
naf; oc wũde hellix lede malit til boda. The litte. the. aff Bo ethinſſon af 
Tese, ther gamla Knut man war, oc aff andre the elfte men i Danmark mere, 
røbe waro miane til, thet witherlagh mar for brudit oc bøt eftir; ol · matte ey 
me ther dome til. Tha melte Bo Sethinſſon: Merhin ey ære doma til fare 
ere) mere dage, tha gorum the minne, ther wara ſtula eftiv mare dagha, o. ſ. v. 

tt. fomene til Betragtningen af de Eldſte egentlig danffe Sprogmopumenten, i 
"gi vort Syrogs nyere Stikkelſe fremtræder, nærmere beflægtet med den nærværende 
Engform, end dette er Tilfældet I de ffaanſte Love. Allerede er aufart den fæl: 
one Kicktlod, Hufs Affattelſe falder I Slutningen af det 12te Aarhundrede, mek 
tab Acaddige Afvigelſer i den almindelige Sprogcharakkeer fra den' noget ældre 
te Retenkon af Kirkeloven; i Forhold til hvilken den flæffandffe overhavedet Hot . 
ia betragtes form em lidet forſtlellig eller modificeret Udgave af den famme Anordning. 
le mige af r.re ældfle Ooved⸗Lode (nemlig den ſaakaldte gamle og nye. ſieellandſte og 
m jedite Sov) fænne vi vel, i det mindſte i deres ſtriftlige Affattelſe, henregne.tig 
it We Xarhandrede, hvilfet den ſidſtneevnte med hiſtoriſt Vished tilhører. Da disſe 
ve, tilligemed Senrik Zarpeſtrengo Lægebog, ere de betydelige eg vigtigfte 
enegerker fra bette Varhundrede, hvis Sprogform ogſaa for em Derl endau vedlige — 
Iråre fig med £ det 24de, ville vi fornemmeligraf dem meddele nogle Sprogorever efter. 
kite daandſtrifter; men forudfende følgende atntindelige Bemerkninger. 

Rcer men taler om, at Sprog, Hiftorie og Digtekonft forfaldt og vanflægtede 
Zunart efter de ſorſte Balbemareré Periode, eller fra det 13de Aarhundrede, og at 
itte Forfald holde Skridt med og var en Folge af Statens og Folketo Afmagt, 
feta Forandring og Fordærvelfe, udenlandft Kledeſtik og Levemaade, o. ſ. v. 
betaler men tildels om en Forringelſe af det, ſom ikke havde været bedre, fordi det 
ke havde været til Dauſt iftorisgrivning havde lige faa tidt, fom ”egentlig dauſk 
heeite) negenfinde fundet Sted, enten forend eller under hiin Periode; og det fans 
yet mindre, fom ingen af Delene endnu Havde oprindeligt Diem i Skandinavien, 
hr men egentlig dlot adepterede den paa. Jeland oprundne og opfoftrede hiſtoriſte 
" detife kiteratar. Gverfen'i Danmark eller Gverrige blender man noget til ind⸗ 
hete Sotaſteivere eller Skialde; Baroé gamle Hiſtorie er vel ikke blot, ſtiendt uden 
leel fr den Rørfte Deel, bygget paa mundtlig bevarede Sagn; men de Skialdeqvad, 
ka ber benyttet og tildeels overfat, funne meget vel have været islandffes det vig , / 
fy, digtede ft en gammel, eller allerede paa hané Tid betydeligt forældet Sprogform ; 
3 Mette endog af iudfodte Fslændete: ” Joland har upaatvivlelig været den Derl af 
— — 

9 . 

") "Se deme (hen gamle nordiſte Digiekonſt og Literatur) var uden Tvivl oglaa egentlig 
dag pede ED forfousden.” Petecſen det d. Sprogs Dig. S. 131. i 

1” 
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Norden, hvor Gagufortalling og Sangdigtning, længe pleiet glennem mundtuüß 
tion, forſt Har udviklet flg til en Literatur; eler hvor man forſt, og det formod 
fra Enggland (hvor Literaturen i Modersmaalet hos Angelſarerne, tilligemed 
ſtendommen, var flere Aarhundrede ældre,. endi Island), har faaet Bogſtavſkri 

ſtrevne Bøger. Graagaaſens ſtriftlige Redaction er fra det 12te Aarhundrede 

og til de tidligſte Værker (i det mindſte i Proſa), ſom man hav bragt i Skrift 

hører viſt nok Landets Lovbog. Dog kunne maaſtee gamle Skialdeqdad, ſom mind 

Omfang, noget tidligere have været opſtrevne; men neppe for omtrent i Are 

at forſtaae om disſe Ganges tidligfte Wedffrivning. Til Worge har vel den Isla 

Literatur forplantet fig; men i ringe Omfang. Faa norſte Sagaer haves, ſtrev 

Normend. Dog var det her, i Islændernes Stammeland, hvor Nordens g 

Gtammefprog (Norræna mål og Dånsk tunga), næft efter Island, vedligehol 

Tænigft i den reneſte og meſt uforandrede Form. Derfor har Norge af alle tre fan 

naviſte Niger havt de tidligfte Kongebreve og andre Brevſtaber i Landets prog ; | 

derfor ogſaa er endnu Almuens Tungemaal i det Indre af Norge det meſt afvige 

. fra bet nyere danſte og ſvenſte Tales og Skriftſprog. Efter dette følge de fver 

Dialecter; men de danſte, fom de fra den islandſte Sprogform meft afvigende, vil 

tydeligt om en langt tidligere Sprogforandring i Danmark, end i de fo audre nord! 

Riger,  Gandfynligt er det derhos, at naar :Islænderne enden i def 12te og 18 

Tarhundrede tale om den danſte Tunge ſom et fælles Sprog for hele Norden, | 

mene de dermed nærmer, at det gamle nordiſte Stammeſprog har erifteret ſom fæl 

Skriftſprog — celler et ſaadant, fom man, ſtiondt Talen og Mundarterne aller! 
meget havde forandret fig, endnu den Tid forſtod og brugte i de tre nordiſte Rig 

fordi man ikke bavde noget andet Hovedſprog, celler nogen anden Litceatur, end hd 

islandfte, der, ligeſem Sproget, gif og gialdt over hele Skandinavien; den Tid y 

lignende Maade, fom det hoitydſte Skriftſprog glelder og ſtrives over hele Tydſtlar 

nagtet man i dette Sige taler fga hoiſt forſtiellige Mundarter. 
3 Slutningen af det 12te, men færdeles i det 13de Xarhunterde (ſom ovi 

hovedet fan faldet Lovgivningens, ug dermed tillige Sprogs og Seriftdannelſe 
Aarhundrede I de tre ſtandinaviſte Riger), begyndte man derimod ogſaa i Danmark 

danne et eget GSeriftſprog, for at kunne deels benytte dette til at ſamle og ord 

Folteté Retsvedtegter i Lovboger; deels meddele Sægfolk og de Kloſtergeiſtlige, der 

vare ſterke i det Latiuſte, nyttige Regler og Forftrifter I Sygdomstilfælpe. Bid 

Hrafte fig neppe Brugen af daunſt SÉrift i det 12te og 13%e Aachundrede. At im! 

lertid Skrivekonſten, efter fin forſte Auvendelſe paa et Tungemaal, der endau v 
ganſte uden Bogfprog og Literatur, ev bleven flittigt aok avet paa denne Maade af dan 

Munte og Geiſtlige: derom vidner Veſtaffenheden af de Eldſte dauſte Godices, ſom il 

give de islandſte og norſte meget efter”) Til Geiſtlighedens Undervisning og Stud 

vedblev man at benytte det latinge Sprog:, ja dette brugtes endog fremdeles, afo 

lende med det danffe, til verdslige Love og Auordninger,  Jife for i det 14de Aar 

prøvede man.at optegne raae Annaler i Modexamaalet, og. mod Guden af dette Sec 

lum forekomme de tidligſte dauſfſe Kongebreve. At man ogſaa i disſe Aarhundred 

har digtet Folkeviſer, og at enkelte af de endun tifværende kunne, i. deres oprindeli 

2) At intet daufſt Haandſtrift exißerer, ſom er ældre end 1250 fanne. vi ſige med temme 
Bished. Antage vi de ældfte, fam haves, at være fra Aarhundredet imellem 1250 
1350, maae vi dog oglaa allerede for disſe tænfe os øvede Gfrivere, ſom uden 
sag Have lært deres Konſt i Tyhdſtland, eller dannet Skriften i de ældfte og fm 
keſte banffe Oaandftrifter nærmelt efter tydſte, ikke efter islandſte clce nordiſte Menft 
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aᷣca sære ſas gåmnle: ce vel fandfonligt, men iffe Sevttettgt; Wa ikke en enefte danſt 
Fk mx til i faa gammel en Form; da den Skilkelſe, hvari vi mu have dem, iffe ſynes 
c kcætede pas nogen tidligere Alder, end det 15de Aarhundrede; og man ilke finder 
Got fil en tidligere ſtriftiig Optegnelſe af ſaadanne ˖Viſer, end f.forfte Halvdeel af 
ide. Ou det danfte Skriftſprogs tidligſte Form maae vt herfor tfær føge Kund⸗ 

hd i Børne og Lægebsgerne fræ det 13de Aarhundrede, fil hvis anden Halvdeel mar, 

mit tør henføre de ældfte Haandſtrifter af ſamme, fom endnu ere til. af ſaadanne 
ct qtecielgende Sprogprøver uddragne: . 

BValdemars (eller den gamle) Siallandfte kop. I. 16. 17. Er 
Ex um ſwa ær at frughen beyær pofær fine born i fælugh til mannæn, ok 

hrag the notet fysfæn til utarf, of Sør thæt barn thær i 'felugh ær mæth mannæn 
dt feghæn, thær thar frughenæ ær barn: tha takær utarf i iorth of i fæ of i 
dr muse cm full lot ſum antigh mother ællær thæt fystæn, thær i fælugh ær mæt 
neber, Mn ære the fleræ kollæ, tha aghe the thothwargn at ærnæ allæ thæn, 
dethe foam ig? havær nu ſagh. — Xn thæt wilig mi at i mitæ, at of thæn man 

dt jen fræghæ hane born famæy, for.æn thæn utarf der, thær æt hougr for um 
agit: the axuc the furk annæn. børn, thær mi hauæ. for um, melt. , 

Af famme Lovbog, k 13. . : ' 

Mx of ænty ær ſwo at hun hauxr ay attan wyntær gamel fon, oc ganger 
hes threng a hænder at bun ſtal fin iorth afhændæ: the ma hun ey afhænde, 
mn hang naæftæ ære with thæn thar ful aldær ær. - Akn hauar hun æy brothæt, 
der hang mgriande me mætb rætø væræ, tha takæ hun fin, frændæ, thær bænæ . 

ng, sen ffetæ oc hun halda, oc giuæ fa with. For thæt figæ mi ſwa, at æn; 
Jet hun ſtotee tha (at iuzk togb) a hun ay at botæ for Bænnæ ſtotning, æn thot 

kan heldʒ æy, 
il Gammenlignidg meddeles feigende Stykke af denne fieellaudſte Sov med bet ' 

Ihercode, ef ſamme Indhold, ja faa godt ſom llgelvdende, af den ſtaauſte Lov; 
kage af Haandſtrifter, omtrent fra cen Zid: 

Xf famme Lovbog. 

frænder mughæ æy børn fran thærræ 
æther tuf, e mæthæn bun mil manles 
lse of væræ (ꝓcerge) foræ fin børn, oc 

ey n eng eghn forhægbthæ. Srændær 
faln til fe mæth hænnæ. En mil thærræ 
vthæar nannæs, the gone thæm thærræ 
abe, ther næft ær frændæ, ok ful aldær 
at. Ær nofæt hænnæ barn ſpet, tha 

'oe thet mæth hænnæ, til thæt ær ſyu 
dinter gemælt, of thæn thær barnfæns 
sås gemær, - giuæ thæs mothær hwært 
æ helf mark for thæs fosllæ, num thæs at 
ken ar ſwa rit man, at han wil mer giuæ. 

Staanfte Sov. III. 14, 
Srændær mughu æi tale børn fran mos 

thær thera, e mæthen bun wil manles 
wara oc fitiæ fore bornum finum oc thera 
egn. En tho ſculu frændær til fe at 
mother forhægthær æi ggn børne finne. . 
wWil mother borna mannas, tha walda 
thæn børne egn, ar næft ær værn. Ale 
annat barn ſpet, tha mare thæt mætb 
mothær, e fil thæt gr fiu wintree gamalt, 
oc thæn, barns egn gomær, giui barns 
mothær hwart av half mare fore foftærs 
len; utan ſwa rikær man fe (conj. for: 

han er) at han wil mær giue. 
Kong Eriks Giællaudffe Lod. V.5. , 

haut fra børn lordh oc hauæ the edi til fæs, ællær 96 cummær fwa bunger 
tar, et the gitæ them ey haldat utæn the feliænæ: tha ffulæ theræ frændær faræ til 
tings mæth them, bathæ fåthærnf ,oc methærnf, oc liufæ thet a thingi at the 

kue ey andræ hiælpæ, os tha, mæth thing mennæ raath oc ſwa theræ frændær, tha 
hal man hældær fæliæ iorthæn æn the fmælte. Sor thy hwat dutzher them iorthæn, 
tm te de fyæluæ fra? oc tha eræ there frænder næft at kope, oc thot maræn 
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ſwa fum fhingmen gøre ſteth a. a. Wa kope ey frændær, tha Fopæ the ær milæ: i 

ær them æm hemelt ſum the kopte af gamlæ mén. Mn ill æræ the frændær ern 
warth, cet theræ frænddorn wilæ ey biælpæ i flifæ tyre 

' - Af famme Bov. V. 35, . . 

Slytzher manz bi fran hanum oc fylghær han, ær a, the fighæ hinum til 
froghæn a, oc me han them ſwa ut fa at han ſpillker ey hinf træ. Tha fatæ finæ 

oc faræ væl meth. HEn fighær hin, ær trææt a, at bin æræ hanfeghæn ve fran har 

floghnæ, oc at hin hauær mranthiænd: tha frveriæ til mæth trithiæ mann af | 

æræ hanf ægbnæ Øe fran hanum flughnæ. An fighær hit ſwa: tu banvær | 

ræt Fiænd, oc iæc wil ey late them for utæn thu ſwer til; tha feræ hin, ær ut 

cum, wither meth en eth, oc fræriæ at han fuldæ fine bi oe the æræ denſ idet 

oc tha hauæ the bathæ til halfs fællæ,' thær the wiliæ. 
É" MCi: of bonden, ær træt a, fighær ſwa: læg mil ey fætlæ mit træ for be 
Bis tha flandæ træt oc, hinf eghæ wæræ thot hæaræn a bin, ær Hem & War fi 
træt: faller, tha a hin ær bin a, bethæ hunugh ce bin. 
mr Ved: at fammenligne "Sproget "I be” danfig Lovbøger, hvoraf: Htøfe Prøver | 

tagne, med Sprogformen i den ſtaanſte geiftlige og verdslige Lov, vif man let! fin 

at ben -fidfte røber en noget foͤrſtiellig Sprogart, og har beholdt noget meer af.! 

gammelnordiſte Stammefprogs Grammatik. Saaledes findes baade i de ſicelland 

og den jyde Lov, langt fleldnere den islandſte Genitivus og Dativus, ſom endnu træf 

hyppigen i de ſtaanſkte Love.” Ordenes islandſte Endelſe paa a er for det meſte ombyt 

med æ,-fom gior Overgangen tik bet fildigere bange e; og bet indſtudte i eller j for 

Vet: ubetonede e i Inſinitivers Endeſtavelſe bliver ſieldnerez men beholde ifær efte: 

øg vr (dylis, wiliæ, swæriæ) hvor det gier Dvevrgarigen. til det: fildigere danſte 
Adiectivernes gamle Fleertals⸗Endelſe paa r (ſom rettir, spakir) er ſom oft 

ombyttet med det nu brugetige 2, eller med æ (ſom rætæ, spåkæ.) Werbernés Bi 
niugsmaader ere langt nærmere den nærværende danſke, end den idlandffe Gproglær 
Former, og Levningerne af disſe allerede fun faa og adſpredte. Ogſaa bøn. fsland 

Conjunctiv, hvoraf flere Spor forekomme i de ſtaanſte Love, er hiſt langt fieldne 
ſtiondt iktte rent forfounden (f. Er. waræ ei logh a lande. Fort. til Idl. Lov.) 

Dele Skrivemaaden vifer tillige, hvor almindeligt allerede de blødere danſte Forn 
havde faaet Indgang i Sproget og detd Udtale. (Saaledes v eller u for f; "og f for 
æftir for det isl. eptir; jamngød ev blevet til æmgoth; ſyrir pvi til forthyz the 

,” tilthes sakleuser tit faflefæ, o. f. 0.) Hvorledes Forholdet var imellem de nordi 
Landes Zungemaal, i deres Skriftform, paa den Tid da jydffe Lov blev ud; 

. øen, eller iMidten af "det 13de Aarhundrede, fan for en Deel harttgft oplyfes | 
Diet véd Sammenſtillingen af et Stykke, taget af bemeldte Lov, deels med en Ov 
fættelfe af ſamme paa Islandſt, deels med Stykker, fagne af norffe , lelandike 
ſwvenſte Cove fra bemeldte århundrede: 

AfSudffetovsKortale, Ordret I nyere Form. gelandſtOverſdettel 
CLogh ſeal weræ verlic, Lov ſtal vœre ærlig, ret," Låg skulu vera sam 
ræt, tholic æfter landens taalig efter Landets Vane, giörn okrettvis,ok hagli 
: anæ, quemlic octhyrftæs - gvemmelig (pasfende) og' eva dt hlydi landshåttu: 
lie, oc openbar, ſua at allæ tarvlig (ſom Tarv er), og gegnilig ok Parfig , 

2) gitte Crempler, hyor den conjunctivifte Zorm endnu forekommer, tagne af vore dar 
. ” Rover fy hos Peterſen J. 6. 166—67; og overfovødet am Gprogets Æfarafteer i | 

Periode, hvortil disfe hore, G. 143—1 76. Forf. bar dog ogfag her mere giort 
til gormaal, at ſaule og LE —8 der par levnet af celdre mnortdife gormer, | 
Hund der aft Havde dannci flg fom nhere banſt Sprogform. 

we ! 



um mughæ mite oc under⸗ 
ode huer Tog ſegher; 
x vert eĩ gorth eth ſeriuæn 
be ennen mens færlic 

udd, sam efter oflæ (alle) 

men; thieft ther i. land 
ke. Mngi man fcaldemæ 

pm tjen log ther ku⸗ 
mug giner oc olt land 
She with, aum æfter then 
led kel land demæs oc 

um Tjen log ther 
taug giner oc olt land 
the with, then ma ben 
e dte (of) take aller 
bre, uten lanʒens wili, 
fe uten ben ger (war) 

e heſthings, i land æræ, 
e some domh, of getæ. 

mej, oe frælfæ them ther 
ud weld thuinges, ſwa 
fem re widdewe oc weri⸗ 

itlendz) men, OF fatok 

ure them ger (gar) titheſt 
ur, n 

og rettes. 

Kongen giver og alt Land 

bug 

LI 

aabendar, faa af uffe Mænd 
(Folt) kunne vide og for⸗ 

ſtaae, hvad Loven figer; og 

(den) være ef giort eller 

ſtreven for nogen Mande 
færlige Fordeel, men efter” 
alle Mænds Zarv, der 1 
Landet boe, Ingen Mand 

ſtal domme mod den Lov, 
ſom Kongen giver, og alt 

Landet vedtager; men efter 

den Lov ſtal Land demmes 
Den Lov, ſom 

vedtager: den maa han ei 

tage fra eler ſtifte uden 

Låndeté Ville, med mindre 
den aabenbar var Ond imod. 

— Dette ere Kongens og 

Hevdingers Embede, fom i 

Landet ere, at affige Dom 

og gisre (Faffe) Ret, og. 

frelfe dem, der: med Bold 

tvinges, fan fom er Enker 
og værgelefe Børn, Pile⸗ 
grimme og Udlændinge, og ” 

” fattige Mænd: dem gaaer 
tleft Vold over, 

. å 

heyrum kurmig, at hvör 
megi vita ok skilia hvat 
log bioda; ok séu eigi . 
giôrd edr ritin nokku- 

"rum til vildar, heldr 6l- 

lus i hag, er i landinu 
bua. Engimå:dæma gegn ” 
beim lågum, er konungr 
skipar ok um alt land er 
vidtaka veitt; bvi at beinv 

skula domar ek: lands- 
rettindi ſara. pau låg, er 
konungr setr ok vidgång 
få af alpydu manna, pau 
m$ hann eigi afmå edr 
breiting & gidta, utan. 

albyda sé vili til; nema 
opinberlega gegn gudi sé. 

ok landsins håfudsmenn 
giæti doma ok skipi rét- 
tindum manna, ok hialpi 
beim er årétt lida, hvört 
heldr eru ekkiur edr mu- 
nadarlaus hbårn, på pila- 
grimar, bå utanrikismenn 

edr fétækic, sem lidast 
fyri ofriki verda.” 

Af Fortalen til den norſke Gul⸗ttingslov. (1274). ” 
En ber skolot vita sannliga » at oss ber vel ådr fyrir at siåy enn einkan- 

”a nn bezt, er ber troystut sva mikit å vara ſorsio, er her domdot hana alla i 
ok pat vid a setia, sem oas potti hera, med hinna 

lera manna råde. Ok af pvi håfom ver nu um ridir idnliga,skodat hana, ok 
at oss sem allvida megi med fåm ordom fullan ærskurd gefa, har sem hon talar 
ir gåysi långt um, En sumom staudonf-parf hon sannliga tillaugo, bar sem 
idr er hvergi lidsari, en margir peir purſo, er fåkunnigir ero. . 

vura skipan fat af at taka, 

fj Biffop Arnes JIsl. Chriſtenret. 
1275. C. 1. 

Ala skal barn hvert, er borit verdr, 
' & manz hofut er 5, på at medr nocku- 
”=a årkymjum se, ok til kyrkio færa 
em fyrst må, ok lata præst skira barn 
ef bone néir. Elligar skolo konnr 
ma fyrir sia, ef hær era nærr barn 

kardinnm, af bar se vatn ihié. Ok ef 
karn er med litla lift fædr, ok nåir egi' 
presti, på skal skirae hverr er hjå verde 
adr, iafn vel fadir edr modir, ef egi 

” it den ſvenſke Veſtgoͤthalag. 
Kirkeb. $. 1. 

Crister ør fårst i laghum uarum, tha 
ær kriatua uaar. Uarther barn horet 

til kirkyu oc bethes kristnu, tha skal 
father oc mother, guthfathur oc guth- 
mothor til fa oc salt. Tha skal barn, 
til Kirkyu bæra oc å præst kalla, Han 
skal a kirkyubole boa. 
signa for uten kirkyu 

Barn skal brim- 

dér. Sithan skal 

font uia, oc præster skal barn dåpa oc 
guthfather oc guthmother a halda oc 

(dy 

"em Skyldt er at koningr . ' 



É 

' 
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eru-adrir metm til. Ok dyk barninu i til nampn sigie. Præster-skal bic 
vatnit prisvar ainnum, ok mæla besst huru længe father oc mothor skal uart 

ord medan: ER skiri pik i-nafni fådr, ueda. Hænder Soot a uægh, oc 

ok sonar, ok andø heilage. — — Deyr ey til kirkyn koma, tba skal dåp. 
ok barnit éde enn til prests komi, ok uatne, i nampn fathurs, oc sons 
kvedz så skirt , hafa. sem med fer, edr thæs hælgha anda, Pa skal thet i k: 

hi£ verit peim er skirdi — ok pikkir kyu garth grafua, oc arff taka. Kor 

presti rett skirt: bå skal barn kyckiu her liuande barn fram, tha skal 12 
græft vera; enn egi elligar. Kemr ok brimsigna oc' kristna, oc' optare | 
Parn lifs til prestz, ba,skal hann veita dåpa, Hænder harn .syukdomber 
bi alla pidnostu sem hann er skylder ær kona een inna, ba skal-hum då 
til, . $ thæt 9c thy nampha gifua; tho s 

thæt thy huato i kyrkyu garth gra! 
⸗ i oc arff taka. 

' Dmtrent famtidigt med Iydſte Lov er et andet merkeligt og vigtigt danſt Spr 
monument: den 1826 "udgivne Zenrik mSarpeftrenge Lægebog. En Ganontcu 

Roedkilde Domcapitel af "dette Navn, bekiendt for fine Indfigter i Legekonſten, Dd: 

1244; og det bedſte og ældfte Haandſtelft, hvorefter Udgaven af bemeldte Lægeb 

eler ſaakaldte Urtebog, med de fo andre Skrifter, ſom følge paa ſamme, er beſorg 

tilhorer Slutningen af det 13de eller Begyndelſen af bet 14de Xarhuntrede. ”) £ 

Sproget 1 dette SÉrift (fom for en Deel er Dverfætfelfe og Uddrag af et medici 
Poem fra Middelalderen), hav jeg forhen fagt: ”at det, uagtet de enkelte Spor, 
endnu bærer af Glægtffabgt til det nordiſte Stammeſprog, dog hører til Sprogve 
Øerne i det nyere danffe Tungemaal; da de grammaticalſte Former, Bstninger 

Ordfoininger, med faa Undtagelfer, tilhøre, ikke den Alandſte, men den dan 
Sproglære;“ og at ”Ddet ikke vil undgaae nogen agtſom Leſer af Lægebogen, at Spro 

i ſamme, hvad dets Materie angader, langt fra ikke er faa forældet, ſom Drde: 
Skrivemaade ved førfte Diekaſt kunde bringe 06 fil at troe.“ 2") Sigefom nu det | 
omhandlede Sprogmonument, tilligemed flere gammeldanſte Lægebøger, hvilte Til 
hår levnet os, ere faa meget vigtigere for vort Syrogs Hiſtorie, ſom deri forekom 
andre, og det huuslige Livs Forhold tildeels nærmere bersrende Gienſtande, eni 

Lovbøgerne: faaledes fan bemerkes, at man, ved Sammenligning imellem den jyt 
Lov.og Henrik Harpeſtrengs Sægebog, hvis Forfatter eller Samler omtrent er famti! 

med denne Lovs Redaction, vil møde flere Spor af en ældre Sprogform i den fid/| 

end d Lægebogen, Dette fan dog Jaameget mindre undre 06, ſom et lignende Forh 
endog vil funne iagttages, naar man fammenholder Chriſtian den Femtes danfke -£ 
fra 1683 med hvilfenfomhelft danſt gudelig, hiſtoriſt eller medicinſt Bog fra bemel 
Tid, | Gt Par Cprogprøver af det ældfte Haandftrift, der indeholder Harpeſtren 
kogebog m. m., med hodfelet ordret Omſtrivning -i nyere Dante, vil kunne bide 

. e , HL at oplyſe de her berørte Punkter. 

2) En af de færde Udgivere af Sveriges gamle Love, Gr. Dr. Schlyter, har, efter 
fortrolige Kiendſtab til fvenffe Haandftrifter fra Middelalderen, erflæret fig for 1 
Mening: at den fer omtalte Coder af Harpeſtrengs Lægebog maa være fra det 1: 
Aarhundredes anden Dalvdeel. Det fan bemærfes : at Afſtriveren har nævnt fig ; 
at én Munk i Sorde Klofter af ſamme Mavn (Frater Kanutas Yuul) fevede 13: 
(S. Rer. D. IV. 496.) ” 

i 

8) Indleduingen til min Udg. af Heurik Sarpeftreng S. 14—15. (Ivi. ogfan den her 18—341 meddelte Charalteriſtik af Sprogformen i”denne Lægebog.) 
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If førfte Urtebog. Cay. 47. Ordret i nyere Danff. .- 
gæs fam wil lakydom tale, han ſtel Odvo fom vil Cægedom tage, han ſtal det 
rt mite, et nofær ſterk læfidom ma æi " vide, af nogen flærf Sægedom maa el gives 
gar bern, oc æi gamælt folc, oc æi Born, og el gammelt Folk, og ei andre, 
uder ther franfæ ær. Oe æi flal lælys ber foage ere. Dg ei ſtal Logedom tages 
la tslæs ællær ginæs i myfæl hetæ, oc eller gives i megen Dede, og et i megen 
nimtel fuld. Man ffal æi twa læky⸗ Kul). Man ſtal et to Lœgedomme tage 

ku tele en dagh. Thægær lækydom (paa) cen Dag. Naar Lægedom er tagen 
e tan til lefn: hanær man æi fangæt til Afforing: ,(og) haver man et faaet 
sk, the flal mat i takes fyrre æn læs Affering, da ſtal Mad el tages, før end 

hen jevær fin dygh fulfummæt. Talær Legedom haver fuldfommet fin Dirkning. 
13 nat fyrræ, tha me han ræthæs at Tager man Mad for, da fan han (man) 
ra fengær rythæ. Thæn, ther læfyz, befrygte, at han (man) faaer Feber. Den, 
ta huer deket, ma amnæn datzh bas der haver faget eegedom, fan anden Dag : 
des: et that, thær loſth ær af laky⸗ (Derefter) bades (bruge et Bad); at det, 
ia, me mæth baftuf af tomæs. der laſt er af (ved) Legedommen, maa med 

Badſtue (3: Badet) aftommes (afferes). 

Ti førfte Urtebog. Gap. 10. i . 
Veſe gegbæn ger baftuf: Zun wæ⸗ Disfe Savn gier Badffue: Hun væder 

in lyiem, oc opnær ſwetæ⸗ronce, oc kegemet, og aabner Svedehuller, og toer 

fer af men for, oc minffær thæn fylle af Mand Ureenlighed, og mindſter den 
an lyksm henær, oc lefær hunffæ, oc Fylde, ſom Legemet haver, og løfer ond 
mm et ſere, oc per thæt bloth thunt Vadſte og gier at fove,, og gior det Blod 
in tier?) xx. Sun hæftær quith, tyndt, der tykt er. Hun hefter (ſtopper) 

x bur være; ger man hwil, ærtræt Bugen, og (inner Værk, (og) gier Mand 

nm. Daſſe flathæ ger baftuf: Sun hytil (udhvilet) der træt er. Disſe Skade 

mler mang kraft, oe ger ſtundon hiar⸗ gier Badſtue: Hun mindſter Mands 

fre het ct man danær shær af. Kraft, og gisr flundom Siertet fan hedt 

Estuf ger at wami, oc giuær fummæ at man daaner deraf, Badſtue gier af 
in afse til flot at de. Oc for thi væmmes (piver Ovalme) og giver ſomme 
kl'e) the ther far haucx, ællær boldæ," Mænd (Folt) Evne til haftigen at doe. 
ter fans, fe met baftuf. Man ſtal æi Og fordi ſtulle de, der Saar have, eller 

re i beftuf æftær mat, utæn man wil Bylder eler Knnus, (ce ved (være forfigs 

site feet i fyn lykum. AEftær baftuf tige med) Badſtue. Man flal ef fare i Bad⸗ 
A moler flund mwæræ fyr æn man flue efter Maden, uden man vil vorde fed 
ct, | 4 fit Segem. Efter Babſtue flal nogen 

Stund være (forløbe) inden man æder. 

Af Steenbogen. 5. 52. 

" Sephirns Betær en erlyk ſteen. gan havær lins⸗bla lyt (Farve), æns 
haner (lilg kiat GHimmel). Thæn fra Medos Fommær ær bæfts oc thæn thær 

kun (wil) bæræ, ffal reen i fyt wera; oc han. ær goth with oghn oc wifnæ 

—8 Cemmer); oc hanum ſtathær æi ſwik, oc æi auænd, oc æi ræslæj oc hanum 
edges (tiet a: tilſtaaes) ben, ot ær guth thaklyk (tætfelig); oc han ær gooth til 

oc fæste (Fredmaal og Forlig). gan helær lykum oc flyllær ſwet; renſer 
* Was) or menær (hindrer) houeth⸗ wæerk. Of han thwas (toes) i mill, oc 

jen (aa) byld, the helær thæt. . 



ſteœders udfugende Handelsaag. De Geiftlige, der ene vare i Befiddelfe af Skrir 

. brugtes nu ogſaa hyppigen af Kongen i Statsſager og Statsærender. En gel 

' | ' BEY K 

Af Kogebogen. J. 15. | 
J Quomodo temperetur cibus,, qui votatur kswitmåoss, | 
Man flal tatæ føtmiælt, oc wal writhet hwetebroth, oc ſlatzhuæ æg. oc u 

writhat fafran, oc latæ thæt mællæ (foge) til thæt marthær thiuct. Sithen I 
thæt up a (paa). dyſt, oc kaſtæ i ſmor, oc fire a puluær af Faniæl. Thæt hetær hwĩtmo 

Efter Midten af det 13de Aarhundrede, eler fra dette Aarhundredes Slutni 
og i Løbet af det 14de Aarhundrede, tan man antage, at en ikke ubetydelig For: 
bring er foregaget med det danſte Skriftſprog, og at det efterhaanden, ved ent 
mere, end tilforn, at nærme fig Taleſproget, fuldſtendigere har uüdviklet den ny 

Form, ſom vi finde allerede med Slutningen af det 14de Aarhundrede, og i Beg 
delſen af det 15de, tydeligt nok udpræget. Den dauſte Mundart, allerede fra æl 

Zlder mere afvegen fra det nordijte Stammeſprog, end de norſte og ſoenſte Mu! 
arter, fluttede fig, under fin Dannelfe til et Skriftſprog, idelig nærmere til'den Nati« 

Sprog, med hollken Danmark nœrmeſt fom i aandelig Beroring: den tydſfe; og 
Følge en ſœedvanlig hiftorig Gang I Sprogenes Omſtiftninger, hvorefter de afkaſte 
konſtigere og mere ſammenſatte Formers Tvang, efterhaanden ſom de optage et fis: 
Indhold og fremmede Beſtanddele, virfede den, denſte Mundarts Forgudriag tilb 
paa den norſte og ſvenſte, I disſes Skriftform. Hiin, der altid havde flaaet Stamm 
forogets oprindelige Form nermeſt, tabt fig reont ſom SÉriftførog; den ſven 

Wundart, der, fom vi have fcet, endnu i det 13de Aarhundredes Skriftform, havde 
kiendeligt ældre Præg, end den danfle, i dennes ſamtidigen begyndende ſtriftlige Da 
helfe, gif i det 14de og 15de Aarhundrede mere og mere over til Lilghed med da 
Skrift. — Tidevilkaarene vare imidlertid giennem hele denne Periode, eller fra | 
13de Aarhundredes Midte, i Norden overhovedet, og i Danmark i Særdelesbed, J 

lidet gunſtige for videnſtabelige Sysler og Aandscultur, at det ei var at vente, at 
Literatur, og med ben et egentligt Bogfprog, endnu ſtulde kunne denne fig. 8 
„Valdemar den Andens Dod ſank Danmarkt indvortes Kraft og Velſtand treer og mi 
giennem et langt Tidsrum, ved indvortes Uroligheder, ved Strid imellem Kongeme 
og Geiſtlighed, ved dennes og Adelens tiltagende Vælde, ved Folkefrihedens Und 
gang, ved uheldige Forhold til Fyrſterne iSlesvig og Holften, og ved tydſte San 

fonften, der cne ved udenlandſte Univerfiteter hentede canoniſt og ſcholaſtiſk Lærde! 

heraf blev, at Kongerne begyndte at give, ogfda verdslige Love i det latinſte Spro 
og langt fenere i Danmark, end i Norge (hvor man har norſte Diplomer fra Gli 

ningen af det 12te Aarh.) brugte man Landets Tungemaal til offentlige Document 

og Kongebreve; endſtisndt det, efter Lovenes Sprog at domme, allerede i Begyndelſ 

af det 13de Aarhundrede hertil ft det mindfte ei Lunde være uſtikket. Man funde % 

ogſaa undres over, at faa yderſt faa danſte SEdfter fra det 13de og 14de Aarhundre 
ere tilovers, efterdi endog de ældfte Haandſetrifters Beſtaffenhed, ſaavel med Henſt 
til Skriftens Form, (om til Ordenes Retſtrivning, ſynes at vidne om em, hoerken fol 

"eller ringe Øvelfe i at anvende Skrivekonſten paa Landets Tungemaal. Imidler! 
nærmer Charakteren i disfe Vaandſtrifter fig dog mere den, ſom herffer i Samtide 

latinſte eller nedertydſte Codices, end den fra disſe noget forſtiellige, der finded 
norſte og islandſte Haandſtrifter fra ſamme Periode; og det turde, ſom allerede | 

bemeerket, være en rimelig Formodning, at de ældfte Bog s Skrivere i Danmark, ha! 

været Munke eller Geiftlige, der i Tydſtland have lært Skrivekonſten, eler dannet de 

danſte Skrift i Codices (betydeligt forſtiellig fra Diplom⸗Skriſten) efter famtidig 

g 
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uiccutſe og lefinfte Saaudftriſter. Dauſte Haandftrifter fra anden Galddeel af — — 

kr Ade, og fra bet 15de Aarhundrede, vidne ogſqa allerede om, at Skrivekonſten 

first ber i Bandet, ligeſom i andre Lande, med dens hyppigere Brug. 
3tfe mindre vig er det, af ogfan Kundſtab og Lærdom fra Slutningen af det 

Ae ark, aſtoeg i Danmark; af de latinſte Clasfikeres Studium, der i Saxos Tid var 
satt og dyrtet af Entelte hos os, efterhaanden reent blev tilfidefat og glemt; og. åt 

, ma fra Paris, ved hvis Univerfitet fra def 14de Aarhundrede af et førre Barbarie 
misse begyndte af face Overhaand, fun hentede en mager Indfigt i den for Geiſtlig⸗ 

1 

kkce unedværlige canoniſte Ret, og en overftremmende Vandflod af ſtolaſtiſte Spids⸗ 
føigteder, hvorved Aand og Bidenſtaber druknedes I Ordkloveri og en inddildt logiſt 

| SEnem. Det ſattedes heller ikke paa Danſte, der ſelv i Paris og andenfleds ved flige 
. trutbare Studier flaffede fig udmærket Bersmmelſe og et ftort Navn; f. Gr. en. 
Resifer Martinus de Dacia, der af Erik Menved I Slutningen af det 13de Aarh. 
krins ſem Geſandt til det pavelige Hof, og der blev beromt i Frankrige og det hele 
lærk Curepa ved Opfindelſen af en ny ſyllogiſtiſt Methode, fom efter ham fif Navn 

af Modi Martini;, en Petrus de Dacia , Kannik fra Ribe, fom 1326 var Rector ved 
lanerſitetet å paris, og af famtidige Skribenter bersmmes ſom fin Tids ypperſte 

buleſoyh, Mathematiker og Aſtronom; foruden flere andre. Men denne Navnkun⸗ 
tid, ſom enkelte Danffe vandt udenlands, jd ſelv de i Flor tiltagende Cathedral: - 

Mefterſtoler her i Sandet, hialp intet til at vedligeholde og forfremme Moders⸗ 

malts Cualtut, elſler til at danne en indenlandſt Literatur, Derfor vedblev, under 
ht idte Kerbundrede, Lovbud og Anordninger at være næften de eneſte Gienftande for 

kt tage Skriftſprogs Anvendelſe. Gaåledes befalede Erik Menved 1304, at den 
ur Bavn af Thord Degns Artikler bekiendte Samling af Lovbud, ſtulde overs . 
kt fra Satin paa Danſt. Man har ogſaa baade fra det 13de Xarhunbredes anden 

dalddetl, og fra det 14de Aarhundrede, endeel Kisbftedlove ellet Stadsretter, og 
tftetfer eler Forordninger i det danſte Sprog,“) hvilfe dog I Vigtighed, og t. 
agriſtiſt Betydenhed, langt ſtaae tilbage for vore forhen omtalte gamle Lovbsger,. Gt 
katant fort Sovuftyfte er ogſaa den ſaakaldte gamle Konninge Lov, et udkaſt til den 

derndfeſtaing af Aar 1320, ſom forelagdes Chriſtoffer II., eller rettere til en almin⸗ 

delig baandfœſtning for de danſte Konger; og haves ben i en gammel og næften 
kætidig Tet I et Haandſtrift I Stokholm. (Ivf. Kofod Anders danſte Lovhiftorte. IL. 
X1—46.) En Prøve heraf meddeles nedenfor til Sammenligning af Sproget i det 
He Jachundredes førfte Halodeel med Sproget i den henved 100 Aar ældre iydſte Lov; 

leethes et at mærke, at Zerten til denne Kongeloͤd maaftee haves i det 14de Aarhun⸗ 
lecdes aanſte Mundart; da den er bevaret i et Daandſtrift af den ftaangte Lov, neppe 
ere, end dette Aarhundredes anden Halvdeel. 

Det eneſte hiftoriffe Stykke paa Danſt fra det 14de Aarhundrede, ſom Tiden 
kar ledet 08, 'er en fort Kronike i annaliſtiſt Form, bekiendt under Navn af Kong 
kits Zronite, og ſandſynligen en Overfættelfe eller fri Bearbeidelſe af en lignende 

klint Aarhog over den danſte Hiftorie. Da den flutter med Aar 1314, kunde den 
fler Simelighed være reven iffe længe derefter; men Haandſtriftet er nyere, af en 
Findesles Gprogform, der itte fones at være ældre end Slutningen af 14de eler Begyns . 
kelſn af isde Aath.; og formodentlig er det ſtrevet af en Munk i Ry: Klofter | i 
— — e 

Yo opregnet bi. a. i min Indledning til Forelæsninger over det danffe Sprogs og den 
darfte Rationalit. Hiſt. Abh. 1822. S. 38—39; men fuldftændigere (fra 1241 til 
1522) øg med Angivelſe af Stederne, hvor de tryfte findes, . t BolderupsRofenvinges 
dante Aenhiſtorie. 2den Udg. Kbh. 1832. % S. 38. 
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ZJylland.) Go anben, 'og fom bet ſynes bedre Nedaction af den famme Krom 

haves i et Haandſtrift paa det torgei. Bibliothek i Stokholm (Cod. membr. No. 77. E 

ſom tillige indeholder ſtaanſte Lov. — Langt bedre, end i bemeldte, fra Jylland m« 

ſtammende Baandftrift af den aldſte danſte Krønike I Proſa, er Sprogformen i 

gammeldanſt Lægebog, hvoraf et ſmukt og godt Baandſtrift, ſandſynligen fra 14 

Aarhundredes anden Halvdeel, findes paa Univerſitetsbibliotheket. (Cod. Arn. Mag 
8vo. No. 187.) Ligeledes, finde vi en nogenlunde omhyggelig SÉrivemaade og Spro 

form i de tidligfte Kongebreve og andre Dipfomer paa Danſt, hvoraf odde intet ælt 
kleudes, ond fra 1386, . 

SSprogpré4vver. 

Af Flensborgs Stadsret. 1284. ”") 
gea wors hærræ aar thufænd winter oc tu hundræth fiyrfintiughæ oc fly: 

wintær, a fyrmer wor frugh aftæn, aldærmen oc rathmen oc ollæ bymæn i flæn 
borgh lotæ ſcriuæ thinnæ fora, -thæv hærtugh woldemar af iutland gaf them | 
fladfæft mæth fin naath oc wold, forthi at the haft ep fyr ftatpælig fra. | 

5. 1. Af (derfom) husbond door i by oc huofrugh liuvær, i oll arf ſtift 
af oll arf hin tale iauæn loth with aruing fhær meft takcer. Thar yucer ien fu 
fæng. Af thry par Plæthær tale bun then mæthælft, af fu par then Franfæ 
af ien pat faanger hun ekli. | 
4. 41. 8wilk landbo hauær eghæt hus a annæns jorth, han maa ei anna 

man thet hus fælæ, fyr en han biythær ham thet falt, then thær iorth se; fortt 
at Fopær annæn man thet hus, han thær hus fald letæ at fint wæœrth hwor be 
wil, fortpi-at then ag hus, thær iorth aa. 

Af Gamle Ronninghe Cogh. (1320.) 
wro Konninge ſtal Foræs. . 

" Then timæ ther koningh flal Foræs i Danmark, tha ſtal ther degthinges i 
ſtypas at bifcopæ oc abbotæ oc alle andre kirkione formæn, bothe prelati oc and 
ftulle styde theræ frælfe oc frihet ower alt tjæræ got oc alle theræ wornadhe, ſw 
früth ſom the hawe bæft net af aldinges oc the maghe bewiſſe met thæræ privilegi⸗ 
oc ey ſtule the plictughe være at kope thærræ frælfæ aff ny eller therræ friheer; < 
ty ſtulle the thet oc myfte for Fonningr wilice eller nogher fagh fyld; num fa t 
at brytæ, tha ſtulle the bætræ for theres bræt; ſom then helige kirkis log tilſigen 

Af the jord ; thet liggher til en gard, ther ſoknakirke hawer, ſom præft & 
man at boo innen, ſcal engin konings thienift Frævæs ꝛc. 

"Ronningen flal ey a modh nogher man orlogh begunnæ utæn met uiſe 
bæfte mænt radh oc wilice. 

Engin thytheſt fcal hawe fæfte innen Danmark, eller læn. eller land, oce 
met noger made i konnings ſworna vadh ftulæ (De) væræ 3. 

4) ener dene Haandſtrift (paa Univerfltetsbiblioth. Donat. Varioran S$vo Ro. 3) er ”De 
faakaſdte Kong Eriks Kroniken tryllet ved Nyerups Omſorg, med Ordforklaringer 4 
Raft. i Rye Danſte Mag. v. Bind; og teraf færftilt, Khyh. 1827, 40 6. 4t0-. 

⸗) Gfter et fortrinligt Haandfruft fra Slutningen af 13de eller Begyndelſen af 14de Aarh 
(12985—1321). Sproget har et kiendeligt jydſt Anſtrog; tildeels ſaaledes, ſom mal 
finder det i enkelte gamle Codices af Iydſte Lov. Endebogſtavet e mangler f. Ex. hhyppi 
gen i Infinitiverne (ſtift, ſtuld, giald, for frifte, ffulde, giælde;), o findes oft 
for a, og æ for a (oll for all ; hæuær for heuær;) og jen, jet finder man ale 
vegne for en, et. (jvf. Rofenvinges gamle d. Love. V. Judledn, S. XLY.) . 
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Er 
Tf den gamle ftaauſtke Stadéret, (14be Xaxh. forte Halodeel. 19267)2) ; 

165 Then man thiwf takir, han fral lada thiwff til things letha, oc hawa 
tigge meme witue til ct han ær ful thiwff hans oc all, at the coſta han hawir a 
ia bel. Da flal han ſtenda thingmanna dom, hwilken dom the mwilliæ, honum gewe. 

27. Thet ær ret um quinfentga: Smilfin man ther wil fefte fil kona dlie 
us til hoefru, the ſtal han henne meth preſt witne, oc andre gothå manna oe 
cæimne, fæſtæ. 28. Swa flal.han of gulfefte fif hosfru til halft 60, awlat oc 
ucmlet (erhvervet og itte erhvervet). 29. Um man ellir kuna hawir born tha the 

frscn cumme, tha ſtal giftas til half howithlot withir ſwenbarn Gul; th hun 
fg met. Der han, tha ffal huun gul hava; der "hut, tha ſtal bondine rette 
ye aut (nute) feſtegul. ' 

37. Telie bonde annars dottir ellir frenku, gt worthir ther grepin wihir, 
de hewit bonde wold til at fædie honum i fiedir, oc holde hanum til rette, de ladu 
oms til getha men, ot figs thom aff tholike gierninge fom ther ar giort. Wil 
ka ther feſta the kuna fif til hoofrw, tha ma han hawa frith oc gotha nadha. En 
våd hen ey feftæ oc ingin hethir gere (hennæ) tha hawir bondin weld til at gora 
ben lytie a bens limmir. warthir hen ey grepin withir, oc gangir tho witbir, 
ts fel han bede (IV. mart) henne til bot. Dyl han, werie fif meth tyltir eth. 

58. Um man gar i annars mens garth. oc wedir honum aræthe i fit eyght 
bus, worthir husbondin hans iwirman, oc gor nofir gierning uppa then man, oc 
ar ther gothe manne mwitne tij at ſwa ær giort, hare theth for fit eyghit wat 
fom hen fer i the gange, o. f. 0. 

Af den danſke CrifssKrenite. ; 
Frothi hin fæmildæ, hans fon, Tom næft æfther hannum, oe word Funingh 

inghet,  Thænnæ ſamæ han forarmdæ fæg oc righet, fwo at han leeth flor nood. 
Tx fæl hen at fperyæ, at i Wændelfyfæl laa cen dragbæ pag moghet gul oe 
ſialf (fylf).: Tha for wouethæ han ſeg ene aa mood thæn grommæe orm, oc fors 
men hanmum oc drab hannum, oc ſwo thog han thet gul oc fylf, oc met thet famæ 
lagiedæ fæ wan han mangæ landæ, oct giordhæ thæm under Danmarch flat ftildig, 

Af det Stockholmſte Haandſkrift af ſamme Krsnife. 
The ſanthe hakon konung: hwar laat tu i nat? Snio ſwaræthæ Fonungæn: 

dær ſum fasræn atæ uluænd. $mræ ſwa 7 Sorthy at vlucen ſozs of gafs faarum 
& driffa for lægædom. war laat thu andræ nat? ſathe Fonungæn. Snio ſwa⸗ 
tathe: thœr ſum uluæ atæ mweghnæn of efæn lop bort. ' Bwræ mattæ het waræ? 
Jorthy uluæ atæ biœuær thrælæn, thær weth hafthæ mællæn fin ben, of the ſum 
drogho, the lopæ bort. war laat thw thrithiæ het, ſathe konungan. Thær 

lem mys ctæ yrenæ oc æi ſtaftæt. 3wi ſwa? Sorthy born giorthæ præ af hwit 
ef, hennæ atæ mys; ſtikkæn mar ſtaftæet af træ. Tha fporthe han æftær tithændæ 
i Gnio; Snio fwaræthæ: bin faræ all worthæles. Tya ar ratfæn detbær. 
thet figær thu of æi ia. 

f3 det danfte Sandfrift (hvor den her meddeelte Fortæling ev langt fortere) 
hier denne Slatning faa: Kuningin faudæ: Moual ffæ Kelfæ kuning ær det bs 
õuio ſworthœ: Serræ, thet fæyæ i ok iffæ iæt.) 

— — — 

") Bd denne Staderet er at meerke, at dens fidfte 10 Paragrapher (56—65) uden al 
Trivl ere filbigere end 1326; de forfte 55 derimod i peres Indhold ere ældre end dette 
* . Aoſenvinges d. Gaerde⸗ og Staderetter. Indl. S. XVIII) J Stilen er 
dente ogiaa unden Tvivl kiendeligt. 

i == 
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” ” Af et originalt Soldingsbrev,. 1387. > 
aj Thet frat alle metn Funnict wære, the thette breef fe ællær horæ læfe, 1 
wi senning af Pudbuts, Danmarks Ritzhes Droft, Jons Thruweſſen, lands don 

j Siælend o. f. v. — — — thet efter thet Drotning Margrete ær Koning Wol 
mars dater oc Roning Oleues mother, ther bathe wore BSerrer worce, oc fram c 
farne, guth there fiel haue, of for the gothe williæ of gonſt, ther wj af henne h 
ront (pravet) oc funnet i manghe mather, thet ære wi endrechtlek meth henne y 
ene wurthen ve hun meth os, thet wi of the engen Serre eller Softhing æl 

'd 

nogher men frule til Kong teghe, og engen man in at dreye (drage) i Danmark, 
engen man til hielp at tæghe, ther henne noger' lund amoeth ær, of ey nogher m 
vthen meth henne Kaeth of meth henne williæ, 0. ſ. v. 

Af et originalt Diplom. 1993. 
Wi prieriſſa oc conuent i war fruwæ kloſter i Kostildæ, helſa allæ fom thet 

breeff horce ællær fee, ewinneleke mvætiæ meth war herræ. — — Oc mæth: 
mæffæn ſiwngis ſcal brænnæs eet Ciws, oc hwar datzh æftiv thæn fammce mæf 
ſeal fimngis eet. laaff aff mar frivæ fom hedir ane regina celorum. Thet 
ſeal gøres til fornefndæ drotning Margrethes fathirs oc hennæs forældræs 
hænnæ wenis oc hennes etzhin ficele gagn oc beftandilfæs oc ſcal geræs hoœnn 
fathirs oc hænnæ forældræs oc hærmæs egin artüth, een hwart aar, annæn dagh 
æftir war frwa dagh -affumsptionis;. oc. thæn dagh feel prieriffæn oe fornefnd 
Ploftirs forftandæræ plæghæ nunnærnæ thet beftæ the funnæ til mast oc el; | 
Rul nunnærnæ fhungæ then ſamma aftæn fore thet farnefnde mar fewa alta 

thet farnefndæ laaf aff mar frmæ, ſom hedir aue regine celorum mx. 
f Dronn, Margrethes Inſtruction for Erik af Pommern paa han 

Reiſe til Vorge. (Omtr. 1405.) 

Om sr. Amunð eller nogher anner byudher hanom til gæft, han jo tj 
ædhær meth them, cc vm nogher, man eller [quinne]") vng eller gaͤmel, byud 

fich til et gifue hanom noghet [fmaat] eller dyghert 2), at hen taghe th: 
lyofleghe?) af them; hwilfit vm han eky glorthæ, tha mate folkit fæ ther noghe 
flyggilfæ') aff, oc toghe man thet annerlethis st wære, æn fom han thet menta 

oe tljer mate 5) meghit aff. Fommæ. 
— Jtem at wor dotter bliuer quær vpa hufit; thy thet ſfaar ey mel, ha 

ferer hænne vm land meth ſich; mæn at han lader ſamen komme vpa huſit, both 
aff byen oe aff gengerthr*) [alt hwat] han ænde kan, after thy fom fore er ſach 
til at haldæ [voor] dotter meth, mædhen hen er vpa Tunebergh oc fich ... forſto 
hån i ges kommer. 

— Item at han er jo thollich oc tided) 7) bothæ arlæ oc fyllæ, oc thyæne 
udb førft vm daghen, oc at han wachter fin ordh, oc talær ænfte tlyet fram 
hwerken i harmæ eller anner tidh, ſom han eller fer mughæ fongæ fhadæ for 
eller notzher man mærtiæ æfter hanom. 

' def 15be Larhundrede vedblev det danſte Sprog omtrent ben ſamme udvik 

lingegang, der i de foregaaende to Aarhundreder var begyndt, og det havde omtren 

) I bet orginale Haandſtrift, ſom ev Udkaſtet fil derne Biftorif mærfværdige Inſftruttion 
ere nogle Ord i Randen afflidte, ſom dog i de meddelte Stykker næften alle funn 
adfyſdes. 2) flort (inarere ed: dyrt.) 2) 3: venligen. 4) Uvillie. 5) maatte > 
kunde, 5) Giengierd 2 : Leverancer eller Skat, ſom pdes i HRaturafige: z 7 tidig > 
aarvaagen, rede til fin Gierning. 
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kk fomme Siodringer og Mangler at fæmpe imod. Endſtisndt Statent Kraft fra 
Seſtemar den Tredies Aid betydeligt hævede fig, og Daumarks Held undet Dronning 

Aargrethe fuatss paa ny at flige endan haſtigere, end det i det 13de Xarhundrede var 
slet: vedblev deg den tydſte Judfiydelfe frgefutde at virke baade pan Nationen og 

Syroget, fesledes at iffe allene de enkelte Bevninger af det gamle Stammeſprogs 
Seiriager og Cndelfer, fom endnu i det 14de Aarhundrede fparfomt vare tilbage, 
erfen reent fabte fig; men med dem ogfaa en flor Deel gamle Ord og udtryk ptt af 
Sag, og flere ucderfarifts tydſte Ordformer og Sprogdendinger indlemmedes i der 
sene Talcbrug. — En af de betydeligfte Forandringer, ſom Sproget i det 10de Aarh. 
mettog vet aan fra Tydſtland, var dets BForøgelfe med en Mængde Ord og Orbs 

formet, damnede ved at optage tydſte Forftavelfer, færdeles be og for (fildigere hen er 

sg cm.) All de fidfle to findes vel yderi faa Spor i det 10de Aarh. (dog forekommer 
2 — Auſffrig I Niimfrsn. B. 1474.) - Men af dén nu faa talrige Clasſe af danſte 
Ord, form begynde.med be, ſtrive alletede et betydeligt Antal fig fra bemeldte Aarhun⸗ 
tredes anden Halvdeerl; og baade ved denne Tid, og i det 16de Aarhundredes førfte 

Bereunier, fortet endog en heel Deel af dette Slags Ord i Brug, ſom ikke have holdt 
fz, men ere aflagte. ”) — Med Henſyn til Moderemaalets grammaticalfte Foran: 
bringer mader dets begyndende Udvikling til SÉriftfprog i det 15de Aarhundrede, da 
hører bet til de betydeligſte blandt blåfe, af hvab der endnu var tilbage af Subftantis 
vernet Beiningsendelfer, og af Berbernes Conjungatldner efter gammelnordiſt Sproh⸗ 
form, med hoert Decennium mere tabte fig; men at der I Ordenes Kian endnu var 
enter! Beaflen tmellem hlin ældre Sprogforms Affondring af Gantisn og funtion, og 
ben nyere danſte Sammenſtsbnlng af begge til et Fellesklon, med Afſondring af Ober⸗ 

fenfignnet. Det fidftes almindelige og faſte Beſtemmelſe fuldendtes dog forſt for det 
tesffe GEriftfprog i fildigere Perioder (eller i det 16de og 17de Aarhundrede); ja Lev⸗ 
ringer ef Uvished, ere endnu tilbage; en betydelig Deel af det dauſte Folt (Interne) 
Fender neeſten ikke til Hverkenkisnnet; fely i de svrige Provindſer er det fleldnere, end 
Striſftſoroget; og Almuen far ikke forladt Adſtillelſen af Ordenes Hankion og uns 

før, men udtrytkker den ien flor Wængde Tilfælde ved Brugen af han og hun ſom 
pron. relat. Der i det 13de og 14de Xarhundrede "") endnn fieldne Brug. af den 

denſte beftemte (poftpofitive eler vedhængte) Artikel, blev nu hyppigere, og omfider 
almindelig; og ligeledes fan det fortiene at bemertes, at Dannelſen af den vaeſvine 

”) Det fortiener at bemærkes, at i en gammetbanf Poſtil eller Samling af Homilier, fom 
jeg antager at være ſtreven i Skaane i forfte Halvdeel, eller i Midten af 18de Aarh. 
—* endnu faa fan af bisfe- Ord, at jeg iffe har opdaget flere end to beholde og 

- Y et andet Haandſtrift, indeholdende Overſcenelſer af nogle Skrifter df 
Sirfefæbre og og et Par Heigenes Levnet, ſtrevet i Mariager 1488, forekommer 

der hele omtrent 14 eller 16 af. bemeldte Ord; i Præften Hr. Michaels Digte (fra 

UML 496) neppe 8 eller 10; men i den danſte Riimkronike (imellem 1470-80) findes dog alles, 
i der 
1 
rede følgende : bebr tve, bedrive, bedrovet, Bbellaaden (omfiydo, befinde, befale, 
begive, begrave, begynde, behage, behold Behu (Behov), b ændelig, 

e, Bekommer (Befymring), Belgili ed —Siſ 8 belægge, bemande, 
, Pis * berette, beſinde er fade, beffatte beftierme, beffrive, 
» befpife, Gag —*8 Leftalle (beleire), bejtille (lave, indrette), 

* (befænmpe), befvære, befværge fig (fammenfoæerge f fig) efætte, betegne, 
betiden (betids) , betroe , betræde (fane fat paa), betætfe, betenke bevare, 
beviſe, Beviisning , . bevoret. J Jertegns Poftil af br, Pederſen (1515) 
forefommer omtrent 50; og endnu flere i ſamme Forfatters lat. dauſte Vocabularium 
af 1810. (Jvf. ogfaa Fort. til min Udg. af den gammeld. Bibeloverjæte. 6. V.) 

S8) øf. Indledn. til min Udgave af Henrik Harpeſtrengs Lee 6, 19: og den Der 
amferie Bemærning af I. Grimm. v⸗ 88 Sægebog 

— 
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vemaaden, og nogle flere, ſtiondt ikke meget væfentlige Levninger af gamle Ordbsinin 

i "fæftelfesbrev pae det Trondhiemſte Domcapiteis Privilegier, seet Opolo 1442 og 

/ 

id NE 1X 

Form vcd Edelſen 4 det 15de Aarhundaede bley langt alminbdeligere , end ben var 
det 13de og: 14de, da man ofte udtrykte den ved Participiet og et Hielpeverbam.) | 

Skrivemaaden fortydſtedes ogſaa betydeligt; faaledes, at endog Lydtegi 

ſom bet danſte Tungemaal endnu" den Dag i Dag flet ikke kiender, ſaaſom 
or E og få for ſt, indførtes. i dang Skrift, hvor de holdt fig til hen & det 171 
Aarhundrede. At imidlertid dog Hovedmadfen af Sproget vedblev at være daunſt, cl 
vedligeholdt fin eiendommelige Charakter, og af mange Levninger af det Gamle beve 

redes i, Talefproget, ved Siden af endeel tydſte eller tydſtagtige Ord, ſom efterhaande 
gik over i Skriftſproget, dette lære vi itte blot af de gamle bange Solfevifer (el 

ſaakaldte Bæmpevifer), blandt hvilfe en god Dec! af dem, ſom .gndnu haves, ude 
Toivl ere opkomne i det tåde og 15de Aarhundrede (imedens enkelte, i deres oprinddig 

- Øorm vel funne have været ældre); men ogfaa af Almuefprogets Beſtaffenhed 

Oanmark, ſaaledes ſom det endun er, og. i hvis laugt mere indſtreenkede Tales o 

Soprogkreds vi vide finde ulige mindre af de filbigere tydſte Beſtauddele, end hva 
Skriftſproget har optaget. . 

Hvad dette i det 14de og 15de Aarhundrede tabte i Reenhed, celler i Slegtſtabs 
lüghed med Nordens Stammeſprog: det vandt det for en Deel efterhaanden i geogra 
phiſt udſtrekning. Fra Margrethes Zld begyndte den danſte Dialect at faae flær 

Indflodelſe paa det ſvenſte Skriftſprog. Undtagkr man enkelte Forſtielligheder i GSkri 

ger: fag fan man alt i Begyndelfen af det 18de Aarhundrede neppe ſtielne ſvenſt 
Diolomer fra danſte; og denne Liighed tiltog ſaaledes, at mod Slutningen af dett 

Aarh. ophører næften. ganfte Cyrogforfticligheden i fvenge og danſte Brevſtaber 
Ztke blot udftedte de over Sverrige regierende danffe Konger Chriſtian J. og San 
deres Breve og Befalinger for Sverrige i danſt Dialect; men ſels de af ſvenſte Herre! 
i GSverrige udftedte Breve funne i Skrivemaaden neppe ſtielnes fra. danſte Breve. 2] 
3 Worge var Øtriftfproget vel allerede i det 13de og 14de Aarh. ftærkt afveget fre 
den gamle islandſte Form; dog har det endny ft det fidftnævnte Aarhundrede, fom a| 

norſte Diplomer fra den Tid fees, langt mere tilbage af denne Form, end Sproget | 

Danmast ſelv i det 13de Aarhundrede. Efter Unionen begyndte derimod det danſt 
Cyrog at faae betydelig Indflydelſe i Norge, og Skriftſproget i dette Sand, fom nu 

Beg allene anvendtes til Brevſtaber (af egeritlige Bprogværter eller Skrifter, Norge til 
Rørende, findes intet i hele det 15de og langt ned i det 16de Aarhundrede), begyndte 

. efterhaanden mere af nærme fig den dare Form; dog, fom mærkværdigt er, tillige 

langſommere og i en ringere Grad, end det fleete med det ſvenſte Skriftſprog i del 
15de Aarh. "Man finder ſaaledes endnu i Midten af dette Aarhundrede en meget 
tiendelig Forftiel imellem Sproget i de norſte Diplomer, fom vare conciperede der i 
Landet af indfødte Normænd, og i de Kongebreve og andre offentlige Brevftaber 
Norge vedrørende, ſom udftedtes i Danmark, og hvori derfor den danſte —28 

fulgtes, Dette viſer fig f. Ex. ved at ſammenligne Chriſtoffer af Saierns Stad⸗ 

2) Er Exempel herpaa - ved Sammenli igning af & goumelt og. nyere Haanbfrift af 9. 
Harpeſtreng. ſ. Indl. til dernes Lægebog. S. 37. 

2) Tager man f. Ex. blandt de efter Hadorphe Udg. af de fvenffe Rümkroniker aftrykte 
Diplomer, Sten Stures Dagtin —* — om —— Overgivelſe af 1487, da 
finder man Her Rige, Riddere, Samtykkie, Svene (Svende) engin, ffelfive, 
ærlige, viwiſe, begerede, elſtede, Slotidp (Slottet), Wenner, gede⸗ 
ler, og fan fremdeles meſt lutter danſte Ordformer og Endelſer; blandt hoille pren. 
Jak for. jet eller jek næften fremtræder fom dem enefte fpenfte gorm. 
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Cerf Kundens Brev af ſamine Indhold, givet I Trondhiers 1449, med Chriftian Ven 
indere Betræftelfe paa bemeldte Privilegier, udſtedt i Kiobenhavn 1455. . 

JE. Knabfens Brev læfer manf.Gr.  — 3Chriftian L Brev. 1455. , 
Weer williom at ther vitit at fårer . ”Tha haffue wi annamet oc vndfantzet 

Godz elske skuld oe wyrdingh hins oc amame oc vndfange meth teſſe vore 
belgha Olaffz Kongzoc heilagrar Kirkin, obne breffue them alle oc huer their for 

kefuom Ver tekit vora kiera oc besyn- feg oc alle theris gods laust oc fast, oe 
déeriighe winæ, Canickana, Corsbrådra alle theris landboo oc tieneſtefolk, vdi 
r Nidarose, alla oc hugn (huar) ein aff vor konunglighe Vern, egn, Fred oc 
bem for seg, Communz gaard theirra  Befferming att forſitare oc fordertingpe 
ve alla adra Garda, cer sbeir eiga etc. til alle rette mal,” xx. 
ec alla thera Varnadha, y Guds Heignad . 
se y vort Wald ↄe kqnuogeligh troust 
or forsuar till allra retta maale” ete. 

J Dermarf havde man i det 15de Aarhundrede el allene, ſom en frugt af 
Cridtan' den Forſtes Aomerreiſe, faaet et Univerſitet i Kiobenhavn (1479, 1 Jun. 
iadriedes det); men noget over 10 Aar ſidigere kom ogſaa Bogtreykkerkonſten til Dans 
art, omtrent 30 Xar efterat den ret var fommen i Gang i Tydſtland, Rederlandene⸗ 

sg Italien. Men om vi endog faaledes , mod Guden af dette Aarh. fånne begynde at 
føge de førfte Spor til en egentlig Literatur i vart.Fædreland, og til.en.mere' fri og 

fdsfæudig iudenlandſt Bidenffabelighed og Bidenſtabadyxtniug:: faa gik det dog. . 
ned i henved et halvt Xerhundrede chdnu maadeligt nok. Univerfitetet Sunde bkænge 
(ie fomme til ret Fremgang, og dets Tilſtand var lige indtil Reformationen intet 
mintre end glimrende, Hvortil en vigtig Aarſag tiden Toivl var, atdet ved dels 
Ctiftelfe fun blev flet dateret, og derfor havde Vanſtelighed ved at ſtade huslige Lærere, 
Tan verd ogſaa, hvor flet det. her Dar beftilt med Skoleundervlisning i Middelalderen, 

% at, eadſtiondt man f det mintfte fra det 14de Aarh. af har havs Cathedralſtoler og 

are latiaſte Stoler I Danmart (hvoraf de forſte ffær vere faa ſtœrkt beſogte, at der ved 

3dermafiomstiden al have været 700 Peblinge. i Nibe Skole og 900 i Moeskitbe), vare 

lide Skoler tog endun mod Enden af det 10de og i Beghndelſen af det 16de Aarh. i | 
a sifel Forfatning. For at overtyde fig herom, behøver man allene at giore fig noget 

sølere Seftendt med de latinſte Stolebøger, font den Tid brugtes, næften ene til Under⸗ 
missing I dette Sprog, og fom vare vandrede herind fra Tydſtiands og andre Landes 

Bsfterfeter i Middelalderen, for den clasſiſte Literature Sfenfødelfe. (Den eneſte 
Acalandſte Skolebog fra ben Tid, ſom kiendes, er den, under Mavn af Peder Colles 
bedſprog allerede i det 15be Aarhundrede bekiendte Gamling af gamle og gieldende 
haft Ordføreg ,« med tilfogeende Onerfættelfer af famme f barbariffe, tildeels rimede , 

lrisfte Bers; hvilfe man endnu i ifte Halvdeel af det 16de Aarh, brugte til at tyde 

sp forflarve i Skolerne.) Naar endun Chriſten Pederſen ved den Zid (1531) flager 
te, af det itte var uelmindeligt; at Skolepeblinge i Danmark gik 16 til 20 Aar i 
Elle, eg deg ”Térte de hverten at tole tet Latin, eller ſtrive god Danſk pan deres 
tt Tangemaal:” faa vil man ſaameget mishce undres herover, da der lige indtü 
Xiformationen, imedens den gienfodte græffe og romerſte Literatur allerede var i fuld 
Elemfring i Italien, Frankrige og Tydſtland, neppe var noget Glimt af clasflyt 
indem at finde i Danmark eller det ovrige Norden; ei engang blandt Geiſtligheden, 

i bvilten Bldenſtab og Lærdom efterhaanden til den Grad forfaldt og blev faa lidet 
udendigs fil Forfremelfe, af man endog finder en Sanonitus omtalt, der ikke kunde 
fine $t Savn, — Men ”at rive godt Dang” var i Det 15de Aarhundrede en ligeſaa 
kan Xlug, endog hob de Faa, ſom den Tid kunde gielde for ſtuderede Mend, 

v 
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Allerede vare £ Tarhundreder ethrert Samfunbebaand med Nordens gamle Litera 
londerrevet. Ingen kiendie engang, mindre leeſte eller forftod de islanbſte Digteres 

Sagaſtriveres Verrker; og den enefte Levning, der endnu var tilbage af, ben gal 
nordiſte Mand i Gang og i Fortælling, havde: fundet et finte Hiem paa det fier 
mcer og meer forſomte og halv glemte Jéland, hvor man endnu beftandigen agtet 
bevarede og læfte de gamle Kraniker og Skialdeſange, og hvor endnu i det 15bde Xa 
Riimdigte og overſatte fremmede Fortællinger gave en Efterhoſt til den gane nord 
eiteraturs tidligere Rigdom. .. i ' | 

Da ſaaledes i Danmark Slagtſtabet med Forfedrenes Sprog var næf 
uddedtz da det mune Lys, fom fra den antike Verdens atter oplivede Aandsvært 
begyndte at fprede.fig over Curopa, endnu et var trængt til Morden; og da Xlt, hv 
ved Kundſtab, Videnſtab og Lærdom foftres og fremmed, her var i den ringeſte 
tarveligfte Tilftand: faa kan det hverfen være meget eller betydeligt, hvad man i 
vente fig af den nyere danffe Literatur, ſaaledes fom den vifev fig i fn aulerfe 
Fremſpiten, i anden Halvdeel, eller mød Slutningen af bet 15be og i Begyndelſen 
bet 16de Aarhundrede. Det danſte Skriftſprog var i fin Barndem, eller i en end 
meget raa og lidet adritiet Zilſtand; thi da her, af de nylig anforte Aarfager, fi 
nedes Kundſtab til gode fremmede Monſtre, ſom kunde vætfe heldige Efterligning 
fænde enhver danſt Forfatter, ſom prøvede pan i Vers eller Proſa at bringe Mode 
maalet i. rifilig Form, itfe giore meget andet, end at holde -fig til det almindeli 
Taleſprotz, der paa den Tid endnu vel næften har vævet eens hus alle Stænd 
Man ſindet derfor ogfaa.i.de tidligſte dangte Digterarbeider eller Riimberker, fom ( 
tilovers fra bet 10de Xarhundvede, Prog af en naiv, ganſte uftuderet Simpelhel 

Udtrykket; der uifer, at disſe Vers omtrent maa være ſereyne i den daglige Spyro 
tone, eller ſom man den Ald talte I Danmark, — Det ſynes at være fra SMBidten 

”Vemeldte- Aarhundrede, at enkelte Spor af et vaagnende Tandétiv Have begyndt 
diſe fig, ogfan I en Stræben. efter at overføre den ikke betydende Kundſtabemas 
fom. Seiftligheden. ag Kloſterſtolerne pleiede, i Laudets Tangemaal. Man har ud 
Adipl aft. i dette Aarhundrede brugt danſte Bønner og Tidrboger i Kloftrenei og 

dets Midte «der anden Halvdeel maa den ælbfte danſte, ordret efter Vulgata udarbeid⸗ 
Bibeloverfættelfs henføres, Man overſatte i Kloſtreue Striftér af latinſke Kirkefced 
pas Danſt; og en Wunk i Gorse, i Chriſtlan den Forſtes TW, ſtrev (fler, fond nog 

. mene, fortſatte) danfte hiſtoriſte Riim efter Garo, eller rettere eftér dennes Epitomat 
Thomas Gheysmer. Ikke blot I denne Riimfrønife, men i adftillige af Middelaldere! 
Folkedigeninger og Eventyr, ſom overfattes og. indklædtes 4 danſte Rlim (Flores 
Blantzeflor f. €r.) ſporer man i Sprotz⸗Charakteren et Sleegtſtab til vore gamle Fe 
keviſer — hvis Sprogform, fabledeg fom de nu haves, i det Hele taget, kan figes 
tithare Slutaingen af 15de og Begundelfew af 16de Aachundrede. Noget mere Kor 
1-Poefle og Verſebygniug findes allerede i de for fn Ald itte ringe metriſte Arbei 
af Præften Hr. Michael ved Dronning Chtiſtiäes Oof (14906) og vi funne ov 
hovedet fige: at Sproget i de verfificerede Arbeider fra hin ZI' allerede ſtaaer pi 
et noget heirre Trin i Tultur og Udvitausg, end 4 det med langſommere og mere uſikt 

Fied fremftridende proſaiſte Foredrag. 

NE Sprogprs⸗ ver. | 
Af en danſt tægebog, fra anden Halodeel eller Slutningen af NERE tåbe Aarhundrede. i . 

| Jat hygger thær vm, at manghæ takær til at være lølfæ thæn thær æv. Fa 
VSorthi hauer icek leet Cedi, udføgt) fæn (fand) lækædom; ec hanum - haner is 

aa 
AJ 

mn 
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sær yxxes 
)ef ſartæœ beto ( Beder, Roer)-oc lath mæth halfth af hunegh, oc lat theth i 

sei thøm thær houeth mært hauer, ſwa at theth ganger hanum op i gomcgu. 
Uk fyr CH fialdom af houeth. — 

Sor wi hauce nu talet oc ſagt oc ſcreucet oc Fiænt (lært) thet ſum tharflekt 
æ for ciſtens houæth mært, Wu wilæ mi fighæ oc ſcriue af (om). thæn lægbædom 

ær for eghæn. Sor thi ar øghæn æræ all ledæmgus æræ oc fœghrendæ 
**. For øgne warth. Tac gren celidoniam, oc theyſt ofæn geman en ren 

te tegher thath hæne af, oc thæth jer bathæ iæmt at fee meth Verve oc hu 
in ceidæ fot hauer oc drider theth met watn, tha bæthræs hanum. . 

Af en danit Cægedog fra i5de Aarhundredes førfte Halvdeel . 

Mænyffæ, faa ffullæ j gemæ ethers dagjlighæ Jyffneth, fom hre-ser frreffweth. 
J finllæ ædæ een tymæ (Gang) om daghen. Løfter ether at ædæ om afftænen, 

af henæth mært, hwat thær ſtal gores fore, Tre ofæn (Sal- 

"4 

fc ffal fheti mæræ lythet math, ſom cer maigæ hous oc ſtektæ fæinæ fodher, oc " 
frit Fclffææteth, weghæ ep nyt ſmor oc ferſt oſt, lidheth pærer er cplæ. - Sægtay 
beedh er beſt oc aybateth byghrodh, oc haffrebrodh moghæ j oc ædæ,. minfth sg 

rug bred for i thet byndher wanʒ lyff for fot, then ſom ey dawer lytowſen⸗ 
thæ. 

—2 fom wil lækædom tel lefn teghæ, han fal midbæ heth, ath *8* 
ſerk læfæden ma (ey) børn oc ey ammelt folk oc ey krankt folk gywen, 
Lækædos flal ey i motel hetæ eller kulde taghes. Øm cen datzh ſtal man. (ey 
0) læfædomæ tagæ. Om han tatzher lækædom tel loſn, ther han cer taphen, og 
usa hewer (ey) fanggeth lefæ, tha ſtal math ey forre taghes, æn lælædom hammer 
fulfonrmet fon dytght. Thages mat forte, tha maa ræthes at han faugher 

x*dhe ſoch. 
Thefjæ gaffn ger baſtowæer hun werher lytomæ, opner froet borer, nwer 

ci for, mynffer fwolſnue, lefær bunffæ, govet fowæ, gor 
tykt bloth thont, oc innen , 

bægh liner wett, gor theæt hwyel. Thefjæ ſtatæ ger baftomæ: hun mynſter lyko⸗ 
mess flyrfæ, oc ger ſtundom hiarthet ſwoa het aft man doner, oc ger hun et 
mæmyæ, oc ger fommæ flet at des. For thy ſtulle the ther. rydhæe hawæ, dler 
fzr, dl buldæ, eller kuwſet been, rædes baftowæ oc fee with. Affiher. mat 
fel men ey i baſtowæe fare. Ther aff fangher man fetmæ.: Aeffther baſtowa Tal 
x dwelg wære mellom math och dryk.) . 

Af' Odeuſe Gildeftraa. (Oaandſer. fra 15de Aarh. forſte Malodeel.) 
Art. 17. 30 fom finder fin gildbroder i hafs ned, han ſeal tagæ hanom i 

fø. Og om thet er notthorft, tha fcal han vt caftæ æt pund af füt gots af 
dyet; og giuæ henom life hielpz huilket then ſom i hafs ned vor .ftæd ſcal gialde 
tra form henom teddædæ nær han Tommer heem, om han haner ther æfnæ tel 
Elers ſculæ ellæ gildbrødræ betalg fora hanom, om thet.æn voræ tre marchs ſtyld. 

Sa 

Stuffer, ſom I dome Lægebog ere optagne ef Senrit Harpeſttengt, give 
ig en mærfelig og interesfant Sammenligning med den ſamme Text, fealebes 

.) fom den . 
Man fer, vor lider Anftriverne dog overhovedet, i en Tid af 120—30 Nar, ere 
efsegne fia Ven oprindelige Text, og hvor fan Ord og Bendinger be have, ombyttet 
med nyere. De førite mditrænfe fig omfrent til, at det ogfan forældede Swet - Berer 
et fat ĩ Sechet for der ende ældre Swetæ - røuæ. (Guxcdebuler). .- J 

er meddeelt efter det ældfte Haandſtrift af H. Harpeſtreng. 
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Art. 24. Om dredl fates i gildes hufet, gerdæmæs (Skaffere) Bedæ ' 
… Foræ IX Sti lingæ. Om bredræ velæ lenga fide om aftenæk; tha væ gerde⸗ 

at thiænæ them. Om noger dyrues ath ſida æfter alle; tha ſculæ gerdæmen fe 
foræ hanom een ſpan fuld met ol, od) eet lidet lius, od) faa gange tel fcen 

Un om the for bort gangæ, tha ſculæ the, boda IX flilinge. 

Af den S. LIX. omtalte (ſtaanſte, om iffe. Af et S. LIX. og LXIL omtalt Gaa 
fvenfte) Homiliefamling af 15de Aarh. ſkrift, ſtrevet 1488 i Mariager Kloſte 
War herræ figher: hwilken fom gar ij Len afthen ſom fanctus Jeronin 

vofmittæder wagh han. ſtal thiænæ mech, ſadh meth ſyne brodhre oc hordhe lc 
ok hwart biærgh of kulle ſtal nedher nyngh i then heligh ſkriffth, tha E 
thrytfæm That ær at hogbfærdugher fuarlighe cen lofwe, lam oc halthend 

ſtal odhmyughes, ſom ſcripten figher, oc gik indh i cloſterth. Ther the and! 
hwre metzhet meer thu æft, ſwa metzhet brodhre farve henne, tha flyddhe the bor 

meer tha odhmyutzhe thech, oc thu ſtalt Tha git Sanctus Jeronimus emoth hen 

ſnna nadhæ for gutp. " for han ftulle hafwe genghet cmoth — Armen tidh uedher fræflædbe des geeſth. Ther loffwen thedhe hannum ( 
dhenc at flnvtæ hatinem nedher af ett foedh, ſom ſtadh war, tha fallethe Sa: 

hoyb Flint, at han ſtulde ſwa alder ſwn⸗ tus jeronimus at / bredhernæ oc badh th 
derkeoſes. An thy at han wilde æv two hennes foddher oc ſoghe grangi 

tha æller ſwa de, witzik han wſtadder weligh, hwar hun ſaar war. Ther i 

—* 

af 'theræ hænder. Swa uedher freftæ ſwa giordhe, tha befundhe the at il 
nu Fættæræ of trulkonor, -0P allæ "the vndher fodhen war faar. pas henne, 

delghe tro willære, ſom andelighe hans thet war giotth aff.thoornæflyngb, | 
ligheme ſwnderkroſo, fpiællæthehælgpæ ſwa rocktethe the, henne graugiffwelig 
tro, aff hwilke zomfru maria fagdhe oc hun worth karſt ighen. Oc ti 
fancte birghite. . effther offwertzaff hwa all grymheeth 
— Thet forftæ ær met thakkelighere gik i kloſterth blant brodherne ſom e 

OP thek nyttelighere, gt thu giffwer een thampth dywr. Ther Sanctus Jeronim 

pearmmyng bort then ſtwnd thu leffwer, ſaw at gudh ey eneſthe ſendhe henne 
ij myn hedher, æn thar gaffues after cloſthert for fyn, karſtheth oc "helbredt 
thyn dedt for thek cet: biærg af klart men meræ for there gaffu, Tha me 
hul, ſwa ſtort ſom fran jordhen of til ſyne brodhres raadh fik han loffw 

| hymmelin om thet ware motzhelict. theth æmbeth, at hwu ſtulle cen af 
— Engin ſighe ſwa aller thanke: lankt ſom hanthe them weth «ff ſtoffw 

ær til myn dodz oc doms dagh. Thy at” følghe till margen, ther han. thog fy 
: allæ mæmiffæ lüfs timæ ær ſtaktothr, fodhe, oc "age hannem, & tilt waræ. 

ok then" femme lille life time ær vwis 
hwore lang han Fan ware. Å 

af K.Spriftian I Sacudfæftning. Xp Chriſtian i Privitegier for 
1448. ſtaanſte Kisbftæder. Malmse 148 

Item ſchel⸗ wy enge vdlendeſche Berre Item ar od katth for off, at man; 
eller andre, indrage i ryghet vden meſte⸗ wore Almwgge beſwares med wloghli 
delen Righens Radhs radh, oc ide for⸗ Panthning nar the fara till Skotzen p 

ſeriffue noger vdleudſche notzer Ritzens theris rette Skotgwetzer, and tog ti 
Rænte. Item ſchule toy enghen vdlend⸗ haffue leyt Skogh, huilket wii engelun 
ſche fange Slot, Land eller Leen i Dans tillſtade wille at ſwa fle ſcal, wten ti 

mark, od) engen vdlendſche haue vdi Ris" aghæ i nogher Mans Agtzher eller Eng 

ghens Kadh. Item ſchule wy ænghen eller Sad, tha ſcall ther faret meth ſo 
Brig vpe fla met moger, vden met" forftreffuet faar Thi forbiude wii At 
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ene KRyghens Xabh fulbordh og wilghe. her emoth ath gere vonder thre Marchs 
Jen ſchule wy enghen KLandſtat legtze brothe for hwar tiidh man thjet gorende 
x KRighens Inbiggere, vden meth mene warde. — Item kares od), fore off, at 
Igbens Radhs Sulbord og wiltze. Item man maa egh hugge i vor Almening i. 
fle wy ey gaſte, eller ſtedhe at gæfte Barr herret, ſom kalles mellom wago, 
Usker, eller ander Steder, eller Almwe ſom⸗ af grold warit haffuer, o. ſ. v. 

i vifellighed. 
Af den gammeldanſke, i Solland firevne- -Bibeloverfættelfe; 

fra 15de Aarhundredes anden Halvdecl. ” 

Urfæn ormæn war klotzereæ oc Fyndere, æn alla iordæns dyr fom herræ 
me haffdhe giorth, $milfæn orm ſagdhe til qwynnæn: 3wi bød gudh edher 
tj fulde itte ædbæ aff all paradiis trææ? hwilkæn qwynnæn ſwaredhe Aff alleæ 
teæns fræft, fom æræ j paradiis æthæ wij, wtan aff thet trææs frækt, fom'ær 
uh j paradũs, bodh gudh off ath wij fluldæ ikke æthæ ef, Ok ſtuldhe ikke røræg 
et, eth maaffee wij ſtulde ikke der. 
Af en daaft Bonnebog, fom Anna Brahe, Abbediefe i Mariboe 

Kloſter, lod ſtrive 1497. 

Jer oploder myn hiertens røft til at loffue oc ære tek, then hellige trefol⸗ 
tzhedh for hwer then tymæ oc punct oc ognablik tø giores imod i tændæ, i villiæ, 
ierd oc gerninger, i glemmelſæ oc forſommelſe, fofom thet ær vbegribelicht ther 
tk giores imod nath oc dagh; oc fo loffuer jek tek oc velfigner tek for hwert ſynne 
w oct ewynnelighe. O herræ gudh, thu ſom æft allæ dygders ophoff oc fulkom⸗ 
iciſe, fulfom thenne fladæde hiertæns loff i then Bellige trefollighet aſyn, i 
hemse puuct oc ewynnelige. 

— Thea vort thin ben fan oc fulkommen, i huilken tro tillforn haffde bedæt, . 
x fagde: Sader, jet vill ath hwar jek der ther ſtal mynæ thlæneræ være; vd) thet 
er clt ffeedh, forthi ath all then glæde oc- alt thet gode, ſom tw fælffuer æft, 
Pullæ ot være theres ewerdelige vdæn ende. Fi bedher tek, elſteligſte gut fon 
ce mexniſfens dagtingeræ oc mydleræ — ath tw vildæ giffue met alle thine hellige 
vænt fomfænds ſællſtap, oc allæ myne venner, ap: wi meth them mwa haffue tek, 
om eſt fælff all glæde oc alt goth, ee for vden ændæ. 

Xf den banffe Riimkronike. (Udg. af 1495,) 
samer Foning oc hwer mædtig man - 
burde them åt ære, ſom ſcriffue Fan; 
Forthi at hwad ſom manneligh gors, 
i frem tijdh theth ey lengæ ſpers; 

… men bliffuer ſnart meth allæ forglomth, 
wthen theth worder i ſcriffthen gemth. 

Dog ieg j myn tijdh megeth bedreff, 
tha hade iegh inghen ſom ther aff ſcreff. 
Bland åndræ koningæ ſtor (ſtaaer) ieg fax, 
fom theth træ ey frweht ær paa. (B. 122534.) NE 

Junghen fullæ nogher mantz gaffue forfmae, - , 
wad heller the ære månge elder fans 

” men taghe them heller meth ynde. 
Ingtghen man flullæ oc iætte borth — 
then fwell, fom flwber, han wedh ey hwori, 
thy han ær ond at fynde, (3988+93,) ” 

Das Ordbog. £ i . ' (e) 
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Af. Ureften Ør, Michaels Digte; henved 1496. 
Jeg ær mø wordhen ſtark od) froo; 
thet, Fændes par mynæ næbbede ſtoo, 
mynæ klædher heffuæ mangbæ lydba (Farver). ' 
wo mig ter brydha eth ord i mod, 
myt fmærd.fdal legghe hanum fot myn Fod, 
inthet wænfdjaff ſchal han nydhe. 

Then tiid han ood fyn fiiftæ mad 
meth fynæ difciplæ godbæ, 
Ey noghen aff them war tha fuld glad, 

.e - tog the hoff ieſum ſtodbe. 

Coffuer gud bede mend od) qwindæ, ! 
Mariam hans brud, aff gudeligæ. findæ. 
Loffuer hannum ſwo paa iorden hær 
At i mughæ komme them baade nær. 

af den. danfke Flores og Blantzeflor. ( Tr. forſtegang 1509,) 
The gaffue them naffn i ſamme ijd, 
forthi the. fodes mød ſommerens tijd. 
Slores Fallede the then fon, 
ot Blangeflor then iomfrw ſton. 
ans naffn én rød blomme lyder, 
hennes naffn eth hwit blomſter tyder. 

The børn føde op then criſtne quimaæ, 
hun ſywntes at haffue fawræe finne. 
wer there hafdæ hint anneth ſaa ker, 

É… "for vdhen alffens rr oe alffens flær. 
. The fodes op met Criftne feed, ” 

Oc glædes ſammen "allen tijd. (V. 85—94,) 

Vi nærme 08 nu det Tidslob, da vort Modersmaal begyndte at udvikle d 
Evner til at danne fig til et fuldftændigt Skriftſprog og til at frembringe en e⸗ 

Literatur, hvortil man i den foregaaende Tid. kun havde feet faa fvage Spor, at 
danſke Sprog, ſtiondt det i en Ræffe af Xarhundreder havde levet ſom en e; 

Mundart hos Folfet, ført med det 16de Aarhundrede fan figes at fremtræde f 

egentligt Bogſprog. Hertil bidrog intet faa meget, ſom den ſtore Omvæltning i ri 

gieſe Begreber, det medførte en hoiere aandelig Frihed i Tro, Grandføning og Te 
ning, ved Siden af et begyndende friffere Liv i Statens og Folkets indvortes Forho 

og derhos Modersmaaleté Brug ved Gudstieneſten, danſte Bibeloverfættelfer ; og 

forſte Spirer til danſt Skoleunderviisning. Det tidligfte Stod til dtøfe dvbt in 

bende Forandringer blev givet under en af de mærkværdigfte, ligeſom en af de ul 
ligſte Konger, ſom have fiddef paa den danffe Throne (1513—1523). Me 

fyrig Aand og megen Selvvirkjomhed forenede Chriſtian den Anden et faa lidenſta 
ligt Temperament, et hoit, men tillige faa heftigt og uroligt Sind, at Klogfrol 
Maadehold aldrig kunde lede hans, til mange vclgisrende Formaal figtende Statsko 
At han ikke vilde opgive fine Rettigheder til en fremmed Throne, men ſom Eroi 
med Sværdet tilkempede fig et Rige, hvor han itfe engang forftod, fom i Danma 

. Norge, at vinde Almuens Hlerter : lagde Grunden til hans Fald; og at han i 
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naf viſde ophlefpe eg forfoare Borger og Bonde mod Klerke og Adel, fuldendte hans 
fetergeng. Men ſtiondt han felv blev et ulykkeligt Offer for faadanne Planer, for 
trle Tiden i Danmark ikke var moden, og fom han ikke beſad Snildhed eller Klog⸗ 
f:) til af giennemfare: havde den Ryſtelſe og Giering, ſom han frembragte i det 

take Gtatslegeme, itke mindre vigtige Folger, end den polltiſte Omvæltming og 
aricforandring, fom han, imod fin Willie, gav Anledning til i Sverrige, bled 
sgerende for dette Rige, ved at gisre Ende paa det unaturlige Unionsforholk Alt 
ir fort og urolig var denne Konges Regiering, til at den funde have nogen betydende 

Stisdelfe paa Bidenſtaber, Lærdom og Literafur;") men dog var bet alt under 

friRiar den Anden, at Chriften Pederſen, en Mand, fom vi unde falde vor Litera⸗ 
os Gtifter og den tidligfte danffe Stiliſt, Begyndte at virke for Sprog og National⸗ 
frreter, an lob i Paris 1510, hvor han i en Rætte Aar opholdt fig og ftuderede, 
mitt: den ældfte latiaſt⸗danſte Ordbog, og 1515 fin bekiendte Jertegns Poſtil. Siden, 

usærat fil Kongens Hiſtoriograph, fulgte han ham t hans Landflygtighed, udgav 
159 i Iatwerpen Davids Pfalmer paa Danſt, og en Overfættelfe af det Nye Teſta⸗ 
male, der har betydelige Fortrin for den noget ældre Oyerfættelfe af Teftamentet, 

fon ca auden af den landflygtige Konges trofafte Tilhængere, den Malmseſte Borge⸗ 
deter SZaus Mikkelſen, 1524 udgav i Leipzig. Af begge ville vi nedenfor jævnfides . 

mede em Sprogprove, faavelfom af et Par andre Skrifter af Chriſten Pederſen, 
bots Fragtbarbed og Birkſomhed ſom danft Forfatter var ligeſaa flor, fom hane Fortie⸗ 

ede af Sprogets Dannelſe. Ikke blot hans Bideloverfættelfer vare netagtige, I ef utvuns 

sat, reent og flydende Sprog; men dette fan figes om de flefte af hans øvrige Bøger: 

kzefem han ovechovedet er den tidligfte Forfatter, der gav ben dauſte Proſa Perioder 

tegning, et ſammenhengende fortællende og dogmatiſt Foredrag, og ſtiliſtiſt Charakteer. 

Sprogpréver. 
Af Chriſten Pederſenes: Dør Srue Tider. Paris 1514. 

gellig er den Mand ſom leffuer retferdelige oc ey effterfolger onth ſelſtaff 
der famtyder vretuife eller vmilde domme, Wien alt Banff acth oc vilge er ath 
ben vil fulkomme guds budord oc haffue dem fledffe i hans hierte nat oc dag, 
bucd helder verden er hannum met eller emod. san maa lignes vedh eth træ 
fom fondet Hoff eth rindende vand oc bær fin fruct i fin rette tiid oc ty felder fine 
lid, Saa ſtal alle hanff gerninger blive fructſommelige oc velfignede efi gud. 

Af: Jertegns Poftil Parié 1515, Fol. 8. 
Dii læfe at Set (23: der) vor en bodel, fom hedrede Jomfru maria met en Aue 

ueris naar hen gik fram for hendiff billede oc befol fig hende i wold. En deg 
form hen bad til Jomfru marie de kom domerenſſ bwd at han komme flulle at henge 
can mand, Der han Tom pag wegn (Veien) da wor der nogre hauſſ fiender. ſom 
loge hanmmm i hiel. Der wor oc i ſamme by en god gudelige preft (om plegde at 
goage om elle lirkegaarde, fom i byen vaere, hwer nath. Der han kom paa vor 
Soc Firfegcard den natt effter at (amme bodel flagen wor, da faa han der ganffe 
meget folk blant hwilke han kende mange, ſom han tilforn leffuendiſſ kend hagde. 
Tbii fagde han til en aff dem, hwad betyder det at her nw er ſaa meget folk? 
den ſuarede hannum, Bodelen her i byen wor flagen i hiel i dag, oc diefflene 

%) Chriian den Anden, der i" fin Ungdom havde fært Latin og faaet en efter den Tide 
ute Skik iadrettet lærd Underviisning, vedligeholdt eler erhvervede under fin Lande 
fingtighed Agtelſe for Bidenffabsmænd og Konſtnere; men var uden Tvivl altid en Pnder 
af Modersmaalet. Herom vidner, bl. a. hans Omførg for at Dronning Eliſabeth, ſtiondt 

Le 

(| 
i 

af Fodfel, ilke allene frrte Danft, men endog beſtandig forte ſin Brevverling — weaut 
mid Kongen i bette Sprog. i 

[ey] . Q | 
— 
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fanget hanff, fiel oc fige, att hun hør dem il. Men iomfru Maria 
emod at hwn hør hende til, Wu ſtonder dette folbher at høre dom deron 
ſaakaldte Sanetuarium Birgerianum, eller Erkebiſtop Birgers Suſtetſes 

for Gudstieneſten i Lunds Kraftkirke. (Før 1513.) ' 

Thaaz war hoyghboren forſthe Roning Sans wor Fiære nadighe herre 
d od affraadhe off, ath wij ſaadanth Capell ther edie bygge Fulde. 
ath thett motzhet bædræ woræ, raadeligære od) nyjtelighere ath affbry 

wpeller ſom wpbygdhe ſtaa Heer wppaa then fyndræ fiidhe wed kirken, 

gge od wpfærdhe kirckie⸗ wotzghernæ ighen medh ſaadan ſteen od) m 
øn, forſthe finnæ bygdh war meth, baade for ſynlighett od) faſthedh, 
nghe ſagher ſtyldh, æn at ladhe heer bygghe fleræ capeller; od) raadhe 
i, wthi then ſtadh wij ſaadanth Capell bygtzhe ſchuldhe, ſtuldhe reform 
en) ſom nw ydelighe ſtaar medh watn gulfuedt ower, ath inghen g 
ſthe Band; holdes ther medh beqwemmelighett; od ath thett ſtulde gu 
us marieè, Sancto Johanni baptiſte, Patron i forneempohe Crafth, oc Sar 

tis meghett tædelighere ware, ſaadanth eth koſtheligth Crafft oc nsærtel: 
gh wpp at færdhe ighen od wedh macth et holdhe, æn ſaadanth 
at ladhe bygghe. 
ans Mikkelſens Pve Teſta⸗ 

nte, 1524. Joh. Ed. C. 10. 
Af chriſien Pederſens Nye Te 

ftamente. 1529. | 

er thend guode hyurde, en guod 
giffuir ſijt lijff for foorn, men én 
nd huilken ide er hyurde, oc huil⸗ 
erne er icke eygen, naar hand feer 
komme, forlader hand fooren oc 
Y- wlffuen griber oc ſpreder fooerne, 

ſuendnen flyer, for hand er lije⸗ 
m, oc er icke omhugelige for fooern. 
thend guode hyurde, oc ieg kend⸗ 
m foor, oc ieg kendnes aff myne, 
fadern kendner meg, ſſo Fendner 
adern, oc ieg vtſetter mit lijff for 
Jeg haffuir ot andre foor, huilke 
aff thendne foorſtige, thennom 
g oc ffo att tilliede, oc the ſtulle 
pn roſt, oc ſtal worde en foorſtie 
yurde. 

faare fli oc en hyrde. 

Jeg er en god hyrde. En god by 
lader fit lif for fine faar, Men en le 
ſuend, Eller en "hyrde fom faarene i 
høre till, naar han feer vlfſuen Fomn 
Da forlader han faarene of) flyer, ( 
vlffuen griber fagrene oc atſtil dem 
Suenden flyer, for han er leyder, Och 
haffuer ingen omhw for faarene. Jeg 
en god hyrde oc Fender mine faar, oc 
Fende mig. - Som min fader Fender m 
Saa Fender ieg oc faderen oc ieg vdſett 
mit liff for mine faar. Jeg haffuer d 
andre faar, ſom icke ere aff denne faare f 
Dem ſtal ieg oc hente hid, Oc de ſtu 
høre min roſt. Ech der ſtal bliffue ( 

v X 

Af Chriften Pederfene Fortale til det N. Teſt. 15290. 
lhriſtus wil ath alle ſtulle bliffue ſalige, faa vel den ene fom Sen ande! 
et til ingens perſone. Thi bed hen apoſtlene ath predide faar alle menniſt 
e ath de ſtulle alle vide hans ord paa deris egne twngemaall, ath de Bund 
re faarſtaa dem od) vide hans vilge oc bliffue ſalige. Men vanwittige Fler! 
) den hellige kirke, oc hennis prelater , haffue forbudet, ath almwes fo! 
affue eller læfe i euangelii bøger, Svad er det andet ath fige, en athj & 

Fe vide Gudz ord oc vilge, eller huorledis dem bor criſtelige ath leffur mo 
deris ieffn cviften? thi ſige de reth twert emod Gudz bud. 
riſten Pederſens *GOm Born at holde till Scole oc Studium.” 1531, 
Wfter thi ath Gud haffuer nw giffuit fin ſtore naade der till, at børn c 
enniſte kunde nw lære meth tes ' left oc sale alle honde wiedon oc kon 

* 



« etifilge tungemaall, for vden ſaadan vøbarinfertelige hwoͤſtrwgelſe, fag od 
skager aff ferler, oc af ſtore boddels riff ſoin mand pleyede før ath bruge i vaare 
tøjle Suenfle od) Worfle ſcoler, Met hailke ſtammelige oc wmiſtundelige hud⸗ 
imgelfer flag oc hwg de wmilde ſcolemeſtere fordreffue mange gode vnge peb⸗ 
tage oc degne fee ſcolen oc god lerdom. De forkwede oc mange met ſtore flag oc 

beg, ath de fade faa redde fom en hare for hwnde. Och de waare faa forferde 
ke hg, ath de kunde ide merke eller Komme i hu, hwad der leſdis od) fagdis for dem, 
Fe tencite cltid mere pac de hwg fom de ſtulle faa, oc ſaage mere til ferlen oc riſene, 
ka eltid hengde-offuer deris hoffuit, en (end) de giorde paa deris bøger oc legſe, 

& for ſaadan forkwelſe kwude de ingen act giffue paa det de ſtulle høre oe lære, 

Nan vil af bisfe Prøver furme ſtisnne, hvormeget Sproget under Chriſten 

perſen Haand havde vundet i Dannelſe, hvormeget det proſaiſte Foredrag hos ham 
derde udviklet fig fremfor hvad det var. i Slutningen af det 15de Aarhundrede, og 

hermeget dense Forfatter lagde Bind paa en renere, bedre og mere folgeret Ortho⸗ 
fake. S det fidſte ſtaaer han ikke allene landt over Hans Mikkelſen, der. ſynes at 

fre i en mers jydſt, end ſicellandſt Mundart; men med ringe Forandring (f. Cr. 
red et fætte v for fu eller fo, u for w, tfor th) vile vi finde ubetydelig Forſtiel 
* Chriſten Pederſens og det 19de Aarhundredes danffe Skrivehrug. BDvad det 

ft augaser, funne, vi iffe fige, at denne af vort Sprog hoit fortiente For⸗ 
—* Erempel virkede overalt hos hans Samtidige. Derimod var den ' under hans 

Syten i Udlandet begyndte Kirkereformation, hvortil han ved fine Bibeloverſettelſer 

ta flere Skrifter vel middelbart medvirkede, men hvori han ingen umiddelbar Deel 

3, et af de mægtigft virkende Midler til en hoiere og mere udvidet Sprogdannelſe. 
Ga ZD lang blev vel den danſke Literatur meſt indſtrænket til gudelige Skrifter; men 

nike med hvert Aar vorende Antal, den i Modersmaalet (vift nok jævnligen € et flet 

Errog eg i en usfel Stiil) førte Pelemie imellem det cdtholffe og proteſtantiſte Parti, 

dergiens Omdannelſe, Pfalmebøger, Bonnebsger og Poftiler paa Dante, med flere 
eidre Nyheder i Sproget, ſom den forte Tid af et Par Decennier medførte, frem⸗ 
reicde en almindelig Glæring, et nyt og friſtt Liv, hvorved det danſte Skriftſprog, 
la faa uytig havde begyndt at udfolde fig, ſnart vandt ligeſaa meget i Omfang, ſom 
i Kraft og Klærne, Dog var det endnu fun del profaiffe Korebrag, eller dettes forſte 

fedenter, ſom i denne Periode, og vi funne fige det hele 
Etittog detydende Winding og Berigelfe, Undtage vi enkelte Pſalmer, hvori bift og 
kr nogle Glimt af poetiſt Tankeflugt og Udtryk vifte fig: faa har dette hele Aarhun⸗ 

Ncete ilke frembragt nogen Forfatter, ſom kunde giore Krav paa Digternavn; og de i⸗ 

des anden Halvdeel udgivne danffe Folkeſange eller Kempeviſer, fremkaldte intet 

rr til Efterligning. 
Blendt Kirkereformationens tidligſto og ivrigſte Befordrere ved Lære og ved 

kkriſter, fortlener Sans Tauſen (eller Tatzeſen) en udmærfet Plads; men ſtisndt han 
Kilde meget og mangfoldigt ved begge, bleb han dog langt fra ikke for det danfte 
ereg, hvad hans ſtore Lærer Luther blev for det tydſte. Hans. ftørfte og vigtigſte 
hide, én dauſt Poſtil, eller Aargang af Prædifener- (form Tauſen udgav 1539 i to 
dele), har vel fra Indholdets Side endeel forud for Chriften Pederſens 20 Aar ældte 

Jetegné Poſtit; men itfe faa meget -i Sprogets Fuldkommenhed. Tauſens Foredrag ev 
i fielden Uvefigt og naivt; men noget mindre recent og mindre dannet, end Chriſten 
zeerſens, heiſt i dennes fildigere Skrifter. Hiin har adftillige Spor af det jvdſke, 
(3 andre Provindſers Almueſprog; og hans Orthographie er mindre renfet, end den 

Bikaxunte Borfatterés ligeſom voſaa Zerlene Overſettetſe af de fem Moſcboger 

e Aarhundrede iglennem, 
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(Magdeb. 1535), I bet Hele: taget, ſtaaer tilbage fol Chriſten Pederſen Bye ⸗ 
mente, — Tauſens Modſtander, den af fin Uftadighed i Religtonsmeninger bem cæ! 
Povel Vendekaabe (Poul Elieſen eller Paulus Cliæ) var ligeledes en tern m 

frugtbar Forfatter; og foruden fine polemiſte og. aſcetiſte Arbelder, overfatte ha 
Par Smaaſtkrifter af Erasmus. Han udmærfede fig ved et renere og mere Dai 
Sprog, end Andre af det catholſte Parties Fovfegtere ,: hvis danſte Gtifl neppe g 
bem noget Ret til den haanlige Dadel, hvormed de vevfede Hans Mikkelſen for h 
Rye Teſtamente. … | , | 

At nævne alle øvrige danſte Forfattere i Perioden mellem 1520 og 1550 Hi 
iffe herhid. Det maa, være nok, at gisre den almindelige Bemærfning: gt der 
denne Periode, hvori den danffe Profa efterhaanden, og under en vedvarende G 
ring, der endnu lod meget ubeftemt og vaklende i Ordenes Strivemaade, og en 
gav megen Stiedesls hed og Silfærdighed Rum, dannede fig til gt, om endog læ 

"temmelig fattigt, indffræntet og uhielpſomt Bogſprotz. Paa denne Dannelfe har 
hos enkelte Forfattere af mere Lærdom, (f. Cr. Chr. Pederſen og Poul Elieſen) 

latinſte Sprog ikke været uden Indflydelſe; men denne var dog indſtrenket og ub 
delig, i Sammenligning med den vedvarende Indvisfning, ſom det tydſte Sy 
beholdt i vort Fædreland. Denne Virkning udevede det nu ikke blot, fom forhen, | 
Dannelſen af Talefproget, men ogſaa paa Udviklingen af et danſt SÉriftføreg I de 
førfte Barndom. Todſtland blev næften det enefte fremmede Sand, ved hois Uni 
fitetev de unge danſte Theologer ſtuderede. Indtil 1550, eller endnu længere n« 

Tiden, var den danſte Literatur faa godt ſom indſtrenket til Skrifter af gudeligt e 

veliglaft. Indhold; og en flor Deel af disſe vare blotte Overfættelfer af Tydſt. Ha 

hidtil iſer den nedertydſte Dialect virket paa Taleſproget, faa beggudte nu ogſaa 
fra Luther og. hans Samtidige udgagende hoitydſte Skriftſprog at blive det noerm 

Monſter ellev Forbillede, ſom deels ved Overfættelfer, deels ved hyppig Læsning, 
Indgang og Indflydelfe hos danſte Forfattere. J hele det 16de Aarhundrede kien 

og læfte man i Danmark faa gedt fom intet, uden Latin og Tydſt; og uden for Tyl 
land var Latin det almindelige Middel, ſom Danſte benyttede fil muͤndtlig Meddele 

og bet Sprog, hvoraf Fremmede, ſom ei forftod og talte Tydſt, maatte betiene fi 

Danmark, Dog blev Virkningen af det tyde Sprog, uagtet al Anledning der 
itfe faa mægtig, at den nogentid kunde ophæve eller tilintetgiøre den eiendomm⸗ 
nationale Charakteer, ſom det nyere danſte Tungemaal, ogſaa ſom Skriftſprog, v 

ligeholdt eller videre udviklede, i het 16de, ja endog i det 17d0e Aarhundrede. I 

endſtisndt Danmark fra det 14de Aarhundrede af var blevet overſvammet med tyd 
Familier, ſtisondt Skandinavien i det 10de Aarhundrede regieredes af Fyrſter, tyd 

. af Fedfel, og et. nedertydſt Fyrſtehuus i Midten af dette Aarhundrede gav Danm 
. fin endnu blomſtrende Kongeſtamme: blev dog aldrig det tydſte Sprog (ſaaledes 

det franſte i Eugland) Statsſproget eller Rogieringens Organ; fan lidt ſom det egent 

udenfor Hertugdommet Slesvig og endeel af Norre⸗Iylland, formaaede at trænge | 

tOrganismen og den flore Masſe af Folkeſproget, hoilket vel beholdt fin tidlig) 
Clægtitabsliighed I Ord, Ordforner og Udtale medydet Nedertydſte eller Plattydſ 
Men uden at denne Sprogblanding og Indvirkning af bet Tydſte enten græd videre i 

i Ordboiningen og andre grammatiealſte og ſyntaktiſte Forhold, eller paa langt n| 
udſtrakte fig fan dybt i Sprogets Aand og ſtiliſtiſte Charakteer, ſom i fildigere Perl 
der; og navnligen i det 18de Aarhundrede. Denne Sprogets aandelige Beftandde: 
opholdt og næret ved dets oprindelige Rod og Stamme, og ved en herfra udgaaen 

grammaticalſt Bygning, holdt fig fra Begyndelfen af altid mfærmeft til ft nordif 

eller Kandinavifte Stammehiem. Detfor ogfan udviklede det nyere danſke Skriftſpro 

4 
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Na tedets alnundelige Laleiere „ fig fra Øernes, men | Cawelethe fra ben ' 
ſel· vdſtz Dundari og dennes grammaticalſte Bygning; iffe fra den herfra faa bety⸗ 
utigt afølgende jydſte, fon, i Fald den var bleven overvægtig, uden Toiol vilde have 
pat det dauſte Striftſprog em betydeligt forſtiellig Charakteer, der i endeel Sprogformer 
4 Belsinger formodentlig langt mere, end dette nu er Tilfældet, vilde have nærmet fig 

E ler Dlattydffe og det engelſte Sprogs Former, Denne Nærmelfe erifterer unegte⸗ 
fg pe en Maade (der gives intet fremmedt Skriftſprog, til, hvis hele Structur det 

isafte lettere og nærmere Mutter fig, end det engelſte); men den har dog ingenlunde 
mænd de chatatteriſtiſte Egenheder, (hvorved det almindelige danſte Talefprog , holdt 
nm Sidea af hine tvende, udmærfer fig ſom felftændigt Idiom. Et ſaadant Forhold 

fla iffe Sted imellem det danfle og det fvenffe Tungemaal, hvile, naar vi betragte 
ke i deres faldſtendige Udvikling, og ſammenholde deres hele ſyntaktiſto Form og 

Elie Charaffeer, egentlig fun udglore eet Sprog, med faa lidet betydende Dialects 
åmytidligbed i visſe Ordformer og Ordbeininger, at de ere langt fra at filerne fig 
fismeget fra hinanden, ſom f. Gr. det Dsitydfte og det Sottanbfte » ber ligeledes ere 

fun af en fælles Sprogſtamme. 

gra det dauſte Boglprogs egentlige Dannelfe I forſte balodeel af det. 16de Aars 

kantede, og i et Aidslob af over hundrede Aar, holdt det fig ſaaledes vel i fin frems 
flak Sang nermeſt til det tydſte Sprog, hvis nyere Proſaform, om den endog 
lerde flere og ctigere Elementer i en ældre Literatur, dog fan regnes at have fin egent⸗ 
Eg Srandvold i Suthers og hans Samtidiges mægtigt virkende SÉrifter og dybt ind⸗ 

æliente Sprogforbedringer. Men Indflydelfen af det tydſte Sprog blev dog aldrig 
ha almindelig og overvægtig hos os i det 160e Aarhundrede, at den indfødte Sprog⸗ 
deralteer og Syrogtone tabte fig; og hertil bidrog det uden Zvivl meget; at Literas 

fmen dedbled at være indffrænfet i en fnever Kreds, og at en dauſt Aand og Tone 

hrifete med overnelende Indfiydelfe ved Hoffet og hos den mægtige Adel i Danmark, 
ke alene giennem hele det 16de Aarhundrede; men indtil Midten af det 17de. Com 

K tarme hidførende Bevlis af mange paa denne Aand, fan det anføres: at den 
Et, at ſamle danſte Blægtebsger og i dem bevare biftovljte Optegnelſer, Familierne 

tåfommende, dar meget hyppig blandt adelige Damer; ligefom og at de danſte Sol: 
leriſer f tet 16de Aarhundrede endnu havde deres Hiem overalt i Adelens Borge; og 
& man i de mange Vifebeger fra dette Aarhundrede, for en Deel ſtrevne med qvindes 

ke Sænder, ſom endun ere tilovers, aldrig finder andet end danſte Viſer. — Det var . 
tgjsa med em betydende Hurtighed, at det danſte Skriftſprog fra dets endny raae4 
tiementer I Slatningen af det 15de og Begyndelfen af det 16de Aarhundrede, udvik⸗ 
lie fig, i lidet over 50 Arv, til et vel ikke meget rigt eller fyldigt, men derimod gedi⸗ 
Kat, fondigt og reent Foredrag i Prdfa, ſaaledes ſom det møder os allerede i anden 

belvdert af det 16d0 Aarhundrede, ja i Midten af ſamme, deels i det berømmelige 
kafe Sprogværk: Biksloverfættelfen af 1550, deels i flere originale og overſatte 
længe Bøger fra den aid; men fornemmelig hos Peder Clauſſen og Anders 
Gorenfen Vedel. 

Sin Bibel⸗Verfion, den forſte, hvori man læfte hele Bibelen i moderemaalet 
te ad af Kong Chriſtian III. overdraget de 4 theologiſte Profesforer ved Kioben⸗ 
karet üniverſitet; dog blev den ingen Overfættelfe efter den hebraiſte og greſte 
Srnttet; men fun en Fordanfining af Luthers Bibel, Dette Arbeide er imidlertid 
Ufert med fan flor Skionſomhed, og ſaa dyb em Fortrolighed med det danſte Tun⸗ 
fiunsel, at man vel fan fige, Dverfætteren eller Overfætterne have tilegnet Moderés 
Usalet Alt vad det tydſte Sprog havde vundet ved. Luthers berømte og udødelige 

Srhon, aden af opoffre eller bortgive noget af hvad det danſte Sprog eiede I Midten 
& 

am 
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ef det 16de Aarhandrede; wen — at de have beriget Zungemaalet mmed 
Sprogſtat, hvis rige Kilde ev ſaa langt fra at være udtømt eller tilftræftelig Genyi 

at man endog, ved i nyere Overfættelfer at forlade den, for at holde fig ti Bru 
fproget, har givet os hebraiſt⸗danſte og greeſt⸗danſte Bibler, i Stedet for bet mm 

gedigne, trohiertige og kraftige danffe Maal, der lyder (om endog mindre ordrig tig 

hiin, for Sproget og dets Hiſtorie uvurdeerlige Bog. At det 16de Aarhundrede war 
Periode i Danmark, da der (uagtet hiin Adelimagt og Adelsrigdom, ſom man pl 
ubetinget at dadle, og uagtet Alt, hvad her endun fattedes I Bidenſtab, Oplysning 
Forfinelſe) var Kierne, Kraft, Dygtighed, Nationalaand og Egenhed hos Folk 
derom maa ogſaa Tungemaalet vidne. Thi en bledagtig, ſvag, aandles og ufe 
ſtendig Nation, og et udartet, forringet, i fremmedt Ledebaand vaklende Sprog Cfi 

man undertiden vil ſtildre det nyere danſte), kunde ikte frembringe ſaadanne SÉrift 
fom Anders Vedels danſte Caro, Peder Clauſſens norſte Krønike (en fri Bearbeide 
af Snorre), Bibelen af 1550, Seeman Weigeres Reinicke Fos, og en Mengde an! 
Sprogvorker af anden Rang, ſom alle dog vidne om Udviklingen af en frit, kraf 
og indfødt Xand i Tungemaalet. At disſe Arbeider næften ale fun vare Overfæ 
telſer, fvæffer ikke det Vidnesbyrd, de give om Sprogets Tilftand og Dannelſe; m 

det viſer tildeels, at Sprogdannelſen endnu paa det Trin, den fod paa, mere var Folke 
Eiendom, eud udmærket hos visfe tænder eler hos Individer; at Skriftſproget end: 
laat Folkets og Almuens Tungemaal nærmete, og ikke havde adſtilt fig i et konſti 
Bogfprog og et forfsmt, udannet og tildeels ringeagtet Talefptog (ſaaledes fom 3 
fenere hen gif). At ikke mange originale danſte Skrifter tilhere hiln Periode, koͤmm 

for en Deel ogfas deraf, at lærde og ſtuderede Falk i Danmark allerede fra Midten 
def 16de Aarhundrede begyndte at ſtrive Bøger paa, Latin; og dog fan vort Fæbdrela: 

bl. a. fremvife fra dette Aarhundredes forſte Halvdeel Chriſten Pederſen, og fra de 
anden Halvdeel Anders Vedel, fom originale Forfattere, der i det mindfte hvad Spri 
get angaaer, vel før maale fig med de bedfte blandt deres Samtidige i England og 

Todſktland. — Da vi her ef tør gaae videre i det Eukelte, men maae ugieé med i 

ovenfor angivne Zræk og Hentydninger: kunne efterfølgende ;Sprogprsver fra d 
16de Aarhundrede indtil noget efter dets Midte (de ſildigſte, ſom def fer. ſynes forni 
bent at meddele), tiene til at beſtyrke, hvad i Almindelighed) ev anført om Spre 
gets Tilſtand. £ bemeidte Tid, og til at give et Billede af den fildigfte danfte Gyrog 

form og Sprogcharakteer, fom vt endnu for en Deel kunne falde forældet, 

- Af VP. Cliæ Overfættelfe af: ”En Chriſten Fyrſtes Undervilsning”. 
' af Erasmus Roterod. (Roeskilde 153%.) , 

zz3uaar fom ide er frihed till att måfaare een Furſte, ther ſcall met liige ſto 
flydt then wokaaris, fom cen Furſte ſcall tudte oc oplære. Att ther fcall fodis ce: 
god Furſte, ſcall aff Sud onſchis; Men nar fom hand er fod, oc ſcall aff god ler 
dom oc tudt forbædris, thet ſtaar een flor partt till off. 

Inghen tiid er ſaa beqwem till ett ſtraffe oc lære een konge, ſom ner han! 

er far wng, hand wed feg ide att mære Konge; tha ſcall hen holdis fra fæle o 
waqwemme ting, oc met noger ſtrenghed twingis till dygd oc thet fom gott er 

Effter thi att the foreldre, ſom ide ere plast milde eller daarſche, mett faa ſtor flyt: 
opfode theris børn, ſom ere dog ide fodde måden til cen ager eller eett hwſſ. huor 
megett flørre flytt ſcall ther fordi gioris paa. cen kongis opfodilſe, ſom fodis id: 

alfomenifte till ect land eller. cen flad, men till mange land og ſtœder att read 

oc regere. s 
(4 
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Af 6. Tansfens Poſtill. Vinkerdelen. 1539. 
Som Jeſus mor nit nylig kommen wdaff daaben, oc hadde begynt att tage 

fy diſcple til, da gaff han ſeg wd eblant folk, oc lete effter orfager til att mdbrede 
x forlynde Guds od, oc gaff feg fordi wdi ſaadane ſellſtaff, gid til brullup og 
riebed, ide faa ſtorlig for den bugfylde oc føde, ſom dennom til forbedring, han 
gå tl oc omgids med. Dog milde han der med fære off fine Chriſtne, att my det 
er fulle regne for flor fynd, om wy gaa end ſtundom til Collatz, ſlaa off loſe, de 
pre off noget maadelig glade, meer end wy pleye almindelig hwer dag. Wy mue 
lide hyne fielfhellige Pharifcer fare med denne mening, hwilke Jeſum forachtede, oc 
lille hennom en frotzexe oc en wynſlommere for den ſamme fags fyld, att han y 
ke mesde wor ſtundom felffaff lyg, oc giorde underſtundom en foye blid Collatz med. 
Gee ſtulle wy oc lade deſſe fielffodde Chriſtue fare for feg, hyne giendobere, meen 
3, fom giore ſtore dødelige ſynder der wdaff, om nogen aade eet eble effter han 
xdde flygt den bittre hunger, eller drude en thaar offuer fin torſt. (Fol. os11.) 

Af den danffe Bibel-Dverfættelfe fra 1550. 
Af Fortalen. Oc fall der ocfaa Vere vdi Læferen en induortis brendende 

beerelfe oc kierlighed til den hellige Skrifft. Thi det kaaſtelige Klenode vil icke 
demfte vere elſtet, men vil oc haffue it hungrigt oc torſtigt hierte, fom ide ſeer til 
ære ting, Dilt dn gaa ind i den hellige oc lonlige Sted, faa leg aff dig al hoff⸗ 
nod od flolthed. Thi Guds Aand flyer oc flyer ſaadanne ting, oc boer gerne vdi 
a vmygt hierte. End dog Pallatzet er vijt oc herligt, ſaa er dog dorren ſaare lau 
« trang. Derfaar meat du alt beye din flerde oc ſtinde halff, oc bude, om du 
sit et mand flal lade dig ind. . 

1 Mofebog. 6,3. $. 1—7. Oc ugormen vor tredffere end alle diur 
pis marden, fom Sud sSerren haffde giort, ot fagde til Quinden: Ja, ſtulde Gus . | 
heffue ſetzt, J ftulle ide æde aff alle honde Træ i haffuen? 

Da ſatzde Quinden til Sugormen: Di æde af træernis fruct i Zaffuen. 
Men om det træie fruct fon ſtaar mit i Saffuen ſagde Bud: æder ide deraff, od 
tree det ide heller, et J ſtulle ide de. Da fagde zugormen til Quinden: J 
Kalle ingeledis dø, Men Bud ved, at huilfen dag I æde deraff, da ſtulle eders 
syen opladis, oc J ffulle bliffue lige fom Gud, oc vide huad got oe ont er, 

Oc quinden far, af træet vor got⸗at æde aff, oc loſteligt ſtil at fee, oc it 

Kont træ, effterdi det giorde Floge. Saa tog hun af Fructen oc od, oc gaff fir 
mend ocſaa deraff, oc han od, Da oplodis baade deris oyen, oc de fornumme at 
de vere nogne, oc de bunde figenblad ſammen oc giorde fort aff. 

Af German Weigeres Reineke Foſſ. 1555, 

Paa Diget dag, ville i det mercke, 
* de and fiunge Gøg oc Lærde. ' 

Skoffuene ftode grøne, ſtore oc fmea, ” -. 
Jorden gaff fine Blomſter huide oc bleg, 
rene oc gule, met herlig luct; 
Alle ſmaa Sule de fiunge (muct. 
En fagre lyftig Dag vden Rægn oc Dær, 

i Alle vaare glade, bom der vañre nær. 
Wobel, offuer alle Diur en ng, 

Serredag faer menig Mand, F 

"4 W 
⸗ 



' LXXIV 
R ' ' 

Af A. G. Vedels Fortale fil fin danſte Saro. 1575. | 
. Thi det gaar io faaledis til, at det er alt it Spil, ſom altid. driffues 
Denne Verden. Perfonetne ec Soldet forandris alene. Wen ligeruis fom må 
frelig Natur den er en, oc. fig ſelff altid lig pas fin, art oc ſtick, faa ocſaa mel 
handel og vandel, Raad, Anflag, Lyde, Modgang, Metgang, hendelfe, fall 
fremgang, vdi al beftilling. De fiunis vel at gaa bort; men de Fomme dog 
igien, oc giore deris Omlob met it nyt oc ferſtt Sole, naar fom den ene, Alde 
affdod oc den anden arffuer Gtæden igien. 

(Af Saroé JForiale.) »er bor de fromme Ifflenders flittigbed ide at | 
gettis. Effterdi deris Aand er hart oc wfruciſommeligt, faa giffires dem oc ide | 
agefage til Druckenſtab oc Fraazeri; men (de) leffue vdi idelige Sparſommeligh 
oc vende meſte patten deris tancker oc idret der. hen, at giemme oc optegne arfPill 
Nationers hiſtorier. At huad dem brøfter paa atflillige liffs lyft oc offuerflodigh 

. det vederlegge de met artighed oc loge nemme, Thi intet er dem kierere, end at 
kunde forfare oc vide meget at fige aff vdlendingers vilkor; oc er dem lige mej 
Huad heller de tale om fremmed dyd, eller de ſelff bedriffue noget merckeligt. E 
haffuer ieg ide bluedis ved, att folge ſaadanne forfarne folck effter vdi mas 
flyder; men randſaget oc grandgiffueligen offuerflaget deris Kronicker, oc ef 

. deris Sandfagn fort meget ind vdi denne min Siftories” 
| 

U 
4 

Naar en danſt Preſte) i Midten af det 17de Aarhundrede (1661) udlader 

med: ”at det er alt for vitterligt, at det gode, giæve bange Sprog efter Reformat 

nen og henimod halvandet hundrede Aars Tid er meget blevet forſomt, og af man 
foragtet:” da er dette en af de hyppige eenſidige uhiſtoriſte Klager, der egentlig in 
fige, fordi de ville fige for meget, Efter Reformationen forſomtes iffe Sproget, m 
opdyrkedes netop, ſom vi ovenfor have feet. Forſommelſen begyndte fevft med I 

17de Aarhundrede, cer i dets ſorſte Halvdeel; thi ſtulde den paa den yngre Arrebo 
Tid alletede have vedvaret 1 henimob 150. Aar, faa maatte den have begyndt med 2 

16de Aarhundrede — altſaa endnu førend den nyere danſte Profa egentlig havde dann 

fig. Men fra Chriſtian den Fierdes fildigere Regieringsaar, og meer endnu eft 
, Midten af det 17de Aarhundrede, kan det vel figes at Sproget forſemtes og forfalt 
ligefom det ſamme indtraadte med den tydſte Profa og den todſte Literatur, der ve 

, Blev at være de danffe Forfatteres nærmefte Forbillede. Dertil bidrog vel endeel, 

Statéforholdene I Danmart forvirredes og Statens Kræfter flavedes; men ogſaa, 

det latinſte Sprogs Dyrkelſe blev meer og meer almindelig; at de Lærde og vide 
ſtabeligt dannede Forfattere nu næften allene ſtrev i dette dede Sprog; at TydfF bU 
Hofſproget, og det fnart i den Grad, at flere af vore Konger i det 17de og 10de Xarl 

næften allene talte og (tildeels flet nok) firev paa Tydſtzi Stedet for af endnu Chr 
ftian den Fierde, ſom baade falte og firev Latin, til den Grad yndede og brug! 
Modersmaalet, at han endog tan figes at have dannet fig en egen danſt Stiil i fin 

" Breve, hvoraf han egenhændigen ſtrey en næften uberegnelig Mængde; hvorimod ha 

conciperede fine tydſte Breve og Befalingér I et temmelig barbari, og med Danlsme 

opfyldt Sprog. Vel manglede det ikke det 17de Aarhundrede paa danjke Forfattere 

hvis Antal tværtimod endog tiltog ſaaledes, af Literbaandene en nogenlunde, fuldfændi; 

2) Chriften And. Årreboc i Fortalen til hans Faders, ved ham udgivne Digt: Heraẽ 
meron, eller Verdens forte e Uges fer Dages Gierning x. Koh. 1661, 4. . 
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Brmatur å oeberamaalet, faavel I Proſa fom i bunden til, begyndte at fremftgae. 
Ga dette hele Korhundrede har ingen Proſaiſt af fremnife, der for fin Bid kunde 
ale et Hgneé ved Coryphæerne fra def 160de Aorhundrede: Chriſten Pederlen, Anders 
Edd og Peter Claufſfen. ( 

Disſes Gftervirkning vedvarede dog enbuu under Cbriftjan den Fierde; ſom ni 
KN. a, fee hos Svitfeldt, Ayſchander, Niels Michelſen Aalborg, Brochman, og flere. 
Sa i det 170e Aarhundredes anden Halvdeel forfaldt den danſte Profa betydeligt ; og 
kt ver fan meget faa (f. Er. Birgitte Thott, ved fin, for den Tid (1658) meget 
Baafide Overfættelfe af hele Seneca), der lagde for Dagen, at det ikfe var Spro⸗ 
zits Elan, hois det forringedes; det var fun Enkelte (fom Bording og Bingo), der 

bavede Foredraget I bunden Gtiil fil en renere og bedre Sprogform, udvidede dets 

ole tedffrænfede Grændfer, og tildeels lagde den førfte Grund til et værdigere og 
ekfere poctiſ Udtrnt af alvorlig Charakteer; hvortil Begyndelſen vel var giort, deels 
vr elle Pfalmedigtere i det 16de, deels af Anders Arreboe i forſte Galvdeel af det 
Me Tarhandrede; men næften altid, enten med proſaiſt Livloshed, eller med idelige 
Verter paa Fotfatternes —* og frugtesloſe Kamp imod et for Poeſien endnu 
tek udannet Bogſprogs formisfe Rached eler Fattigdom, At man imidlertid ogſag i 
kt goctijte Udtryk fnårere, i det miadſte far Bingo, gik tilbage, end frem i det 17de 
dorhuadrede, og ſaaledes fra 1600 til 1660: er en Bemærkning, ſom allerede Gram 
her gert.) Aarſagen hertil maa uden Tvivl ifær føges deri, at dette Aarhundrede uge 
it Blagt Overgangsperiode i Sproget og Literaturen. Man habde f. Gr. i Poeflen 
stede begyndt at tabe Sands og Smag for de gamle Folkevifer, og hvad der nærs 
ute ſig disſes Tone. Naturdigtningen var ophort; og der fattedes laare meget, for 
ct Ssaftens Periode kunde indtræde, Man begyndte vel at blive noget beklendt med 
ſadeatopaiſte Sprog og dieſes Literaturer, os aft overfætte af Franſt (5'Urfe's Aftræa 
1.6. der overfattes 1643 af S. Terkeiſen, ſom ogſaa fordanſtede Digte af Opitz og af 
— Cat); men Virkningen heraf ſporedes næften fun i en mod Slutningen 
ef det 11 og i Begyndelfen af det 18de Aarhundrede udbrydende Syge, at ville 
lativifere og forfranfte det danſte Tungemaal , Bed at optage en ſaadan oververttes 

Dangde.Drd af disſe Sprog med danſt Endelfe og Boining, at vort Modersmaal, 
kor man feer en Bog i Profa fra hlin Periode, kunde ſynes at have undergaget en. 
faldtemmen Forvandling; helſt eſterdi man den Zid brugte, at trykke alle flige frem⸗ 
Bede Ord med latinſt Skrift, hrorved deres Mængde falder ſaameget lettere i Dinene. 
deane uheldige Maade at berige Sproget paa, finder man Spor til giennem det hele 
Me Yerhandredeg men dens Anvendelſe blev hyppigſt og meft udbredt ved Overgan⸗ 

pen det 18de og i dettes forſte Halvdeel, i hvilken Tid den omtrent naaede ſin Hoide 

kt Solberg, Det var nærmeft en fra Tydſtland hentet Mode, hvormed man aden 
katerlig Anſtrengelſe behialp fig, under den tiltagende Trang, man idelig følte til at 
iddide Sprogets Betegningskreds og Ordrigdom; og at den, i Følge det Standdunkt, 

la Gaag og Aandsdanneiſe ſtod pan hos Nationen i det Oele, fan figes at have 
teret et paa den Tid nodvendigt Hielpemiddel: viſer fig bedſt af den ubeldige og 
fnegtefe Maade, hvorpaa enkelte Purifter i det 17de Aarhundrede (f. Er. $. Gerner og 
P. Syv) vilde arbeide imod Sprogets Forfald, ved at danne nye Ord, eller ophielpe 
——— — 

) Det ce ellers fært nok, at de Gange og anbre Vers, ſom ere ældre end A. 1600, 
tRer da omtrent , ere med al deres Cnfoldighed og urigtige Stavelſemaal, dog alminde⸗ 
ng bedre digtede og tænfte, 'end de be filbigere, Dette fees af M. Zans Thomefens, 
R. KAabmus Katholms, Hr. M, Barker's Pfalmer, faa og M. Anders . Vedels, 
Clans Lyſchanders og Fcres Skrifter; vanfeet, der ogſaa faldt meget elendige Tei imellem.” 
(Grams * Udfaft til en Fort. fl Bordings Stifter, forfficlig. fea den tryfec.) 



dret ved enkelte ielandſte VSarbariemer. 3 avrigt var hiin Biandiag meb latinſte | 
NV. frangte Beſtanddele et Foretagende, der. indfraadte inen faa fildig og ny TID, og 

Edet vedtevrte de organiſte Dele af Sproget, af Staden, fom dei tilfølede de 

egentlig fun blev at belemre det med ei fremmed og broget udvendig Kludevynt, fo 
det f'en fildigere Zid, de Sproget opnaaede en rigere indvortes Udvikling og Da 

nelfe, efterhaanden har Funnet affafte, eller dog for en flor Deel ſtille ſig ved; ud 
ganſte af opgive den Fordeel, i enkelte Stillarter at kunne give Udtrykket enten Afve 

Ung, eller ſtorre Tydelighed⸗ og finere Overgange i Betegningen af Begreber, form 

delſt en mere ſparſom Brug af optagne Ord af latinſk eller franø Oprindelſe. S 

aldeles har, dog det danſte Sprog", ligeſaavel ſom det tydſte, vedligeholdt den oprind 
lüge Charakteer, ſom det har. bevaret uden overvægtig eller Organuismen oplsſenl 

- Blanding med en- fremmed og forſtiellig Sprotgzſtamme; at i Stedet for at f. Cr. 
det nyere Engelſte, de for det gamle farigte Stammeſprog fremmete Ord af latin 
eler frauft Rod have vundet famme Indfedoͤret, ſom de angelſaxiſte: faa fan derimi 

aldrig noget Ord af den latinſke Sprogſtamme, fom bruges I dauſt Tale og Skrif 
blive virkelig indlemmet i Sproget, eller ophøre at udmerke hs ſom udenlandtt 0 
fremmedt for. Landets øget Zungemaal. ” - 

Imchbens det 17de Aarhundrede og Begyndelſen af det 18de fremviſte et lang 

Tidsrum, hvori det, danſte Sprog fabte meget af dets ældre Reenhed, Fyndighed o 

nationale Charakteer: opveiedes dette Tab ingenlunde, ved en til andre europeiſi 

Sprogs Cultur og Rigdom foarende Dannelfe og Forædling af det danſte Skriftſprog 
Denne Mangel udſprang fra og flod i Forbindelfe med det endnu ftedfindende Gan! 

af en nogenlunde fuldftændigen dyrket indenlandſt Litesatur. Thi for faa vidt fon 

Sproget brugfes, og i de Striftfag, hvori, Moderesmaalet jævnligen fra ældre Zider-a 

var benyttet af danſte Forfattere, kunde det, ſelv i hiin Zidsalder, hverker kaldes raa 

eller fattigt. Kingos Pfalmer (henimod det 17de Aarhundredes Slutning), 3. A 
Brorſons aandelige Gange, Salfters Satirer, zelts, Roſes, Reenbergs og Stub! 
VWers, fra forſte Halvdeel af det 18de Aarhundrede, vare deres Forgængere ikke uvær 

dige; eller ſtode endog tildeels paa et hsiere Trin i Sprogforedling og Sprogrig dom 

Endog det proſaiſte Foredrag, ſtiondt forholdsviis mindre dyrket, end den bundn 

Stiül, iſer i komiſte eller muntre Riim, vifte fig hos Enkelte ien Skikkelſe, fon 
bebudede, hvad Sproget, under en med Aandsrigdom, og omfattende videnſtabeli⸗ 
Dannelſe begavet Forfatters Hender kunde blive til.” En ſaadan vandt det 18de Aar: 

hundrede i Ludvig Solberg, ſom mam fan falde Stifteren af den nyere danſte Lite: 
” satur, Hans klare Hoved og lyfe Forftand, hans vidtomfattende Studier, hans vet 
mange Reiſer erhvervede Fortrolighed med fremmede Natidners Cultur og Sprog, 
hans udſtrakte Læsning eg Bekiendtſtab med det bedſte af de meft dannede europæigti 
"Fotfefærbs Literaturer, gav ham et uudtommeligt Forraad paa Tankeſtof, og han 
forſtod dermed at berige Sproget paa en Maade, fom fra flere Gider var det til fot 

Binding. Thi foruden at han, ſom komiſt Digter, ſtabte en Literatur, der var fag 

eiendommelig, fan aldeles beflægtet med det danſte Folks nationale Charakteer, ZTæn:s 
kemaade, Sader og aandelige Tilværelfesmaade i hans Levetid, at den nøddendigen, 
ogſaa veb fin fuldkommen naturlige og felkelige Sprogform, magtte blive tilgængelig for 
enhver danſtfedt Læfer: faa blev han en ikke mindre populair Forfatter i det hiftoriffe 
Foredrag og flere Urter af proſaiſt Stiil. Overalt medførte han den tvungne Bethed 

og Naturlighed i Udtryffet og i Perlodebygningen, Hvori knap nogen fildigere For⸗ 
fatter har naget eller overgaact ham, i hvormeget end Sproget fiden Holbergs Tid 

har' vundet i Reenhed, Rigdom og Elegants; og det fortiener vel at bemærkes, at 

med al Golbergé Forſtandighed og Vittighed, er haus Stiil og Sprogtonc, trods alle 

a 
” 

—— 



ven 
k indftefføde udenfondfle Ord og Talemaader, fan fulbkommen nat», DØ 8 bar, tillige⸗ 
så fin Originalifet, ſaameget af det Stags humoriſtiſte Charakteer, fom den bange 
fas antog hos mere begavede Forfattere i det 160e, 17de og Begyndelfen af-18de 
Adendtede: at Holberg, med hvem det danſte Sprogs nærværende ſtiliſtiſte Form 
mællig begynder, tillige kan figes at ſtaae ſom den fidfle danſte Forfatter, med hvem 
ext ældre Zone og ſtiliſtiſte Charakteer ſſutter. 

Solberg par heller ikke endnu, efter en meer end fyrgetyveaarig Forfatterbanu 
mat ever i Tigheden, før allerede be forſte Spor havde viiſt fig til en. ny Periode i 
Mt tante Gkriftſpyrog, der i det mindfte, hvad det proſaiſte Foredrag angaaer, naaer 
ka Aferydetſe ved nogen ny Epoke eller til Grunden indgribende Omſtiftning, lige 
tå vere Dage, Grundvolden til denne vort Modersmaals fildigfte ſtiliſtiſte Dannelſes⸗ 
krise ver lagt af Golberg; men hans Monſter, i visſe Maader alt for nyt og alt - 
fe dentommeligt, til at funne blive almindelig efterfulgt, afgav dog fun enkelte 
Erarater til Sprogets nyeſte Udvikling og Dannelſe, ſaaledes fom denne i det 18de 
larhundredet enden Galvdeel fremſtred og udfoldede fig. Holberg havde aabnet Banen 
fr bure Udrikling af Sprog og Literatur, ved at henvife til fremmede, og færdeles 
frafte Forfattere og Byrogværfer, (om Kilder for Modersmaalets Dannelfe og Beri⸗ 
fk. Ben den alt for yppige, alt for rigelige, og man fan fige alt for magelige 
årg, fom denne aandfulde og oplyſte, let og hurtigt arbeldende Forfatter giorde af 
kt såenlandfte Sprogſtof, hvilket han tilegnede fin fortællende og dogmatiſte Profa, 
inidené hon i fine Cyſtſpil og komiſte Digtninger bevarede en aldeles indfødt og ** 
ket Srregtene, nærmsft oſt af det almindelig herſtende Folfefprog — hiin, med 
traf fremmede, og fom ſaadanne aabenlyſt fremtrædende, Ord og Udtryk broderede 
Errydarakteer fyntes at opfordre til en Modvirkning, ber ogſaa alt i Holbergs Tib 
tee fg. Sr. Chr. Eilſchow, den. førfte Danſte, der behandlede Emner af den 
Carter og Solfiſte Philofephle i SModevsmaalet, havde allerede 4 en ganſte ung 
Mer wd udbredt Sæsning i uyere franſke, tydſte og engelſte Forfattere, dannet fin 
årafniag; men endſtiöndt han, langt mindre original end Solberg, og bortrevet i fis 
3% Yar, hoerken naaede at tilegne fig Modenhed fom Tænker, eller en egen Still, 
ftlte fan deg Trangen til ogſaa paa den videnſtabelige Bane, ag i det bogmatiftsphilos 
ſettke Foredrag, at udvikle og berige Modersmaalet af bets egen Kilde. Han føgte 
fle allene theoretiſt at beviſe: at Videnſtaberne fortrinligen bør dyrtes ved Foredrag 
q Strifter i WModersmaalet, og fulgte fine Grandfætninger ved at forfatte fine philo⸗ 

Imbife Forføg t dette Sprog (1743—1750); men han var ogſaa en af de førfte, der 
nethodig gik ud pan, deels at opfinde bange Benævnelfer for videnſtabelige og abftracte 
begreber og for tednige Gienſtande; deels kritiſk at underføge og- nsiagtigere 
kfenme de allerede dannede og optagne. Bar han endog, fom en af de forſte Be⸗ 
padere, heri ikke altid lige heldig, og maatte derfor høre ilde og taale Spot: faa burde 
fileg iffe glemme, hvad neppe Nogen, 86 Aar efter hans Død, mere tænfer paa, at 
lur vi au, tildels endog i daglig Tale, brage Ord ſom Beviisgrund, Bogfal, Driv⸗ 
tal, Enfelthed, Sengivenhed (?), Svilepunkt, Soreſal, Jordlag, Konſtdommer, 
lad, Omfreds, Perſonlighed, Retslærd, Selvbevidſthed, Selvftændighed, 
tonctonft, Tvengslov, Dalgfprog, Deirglas, Delanftændighed, m. fl., faa ere disſe 
fr rd, ſom Eilſchow forſt provede paa at føre i Brug. 

— * tidligere end denne, endnu lenge fer hans Modenhed bortdode horfatier, 
ble man giort de forſte Skridt i Danmark til ved Overſettelſer at tilegne Mos 
derrmaalet bet philoſopherende og videnſtabelige Foredrag. Uheldigviis valgte man hertil 

He Lerker £ det engelſte eller franffe Sprog, hvis bedre og mere dannede ſtiliſtiſke 
hm og hoi⸗ mindre lignende Charakteer og beflægtede Drganibme vilde have fordret 

ø 

— 
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mere feføftændig. Keaftanvendelfe og Sproskonſt hos Overſcetterne, og derved hav 

fordeelagtigere og mere dannende Indflydelſe pad Modersmaalet. Man vedblev, fo 

foregaaende Aarhundreder, at holde fig til Tydſtland, og det var tørre eller ſyſtema 

Særebøger, ſom man, med ringe Konſt, ſtisndt ikke uden Vinding for Sprogets £ 

forraad, omflædte i en danſt Dragt, der hyppigt nok robede fin tydſte Oerkomſ 

Bindingen for Modersmaalet af disſe Overſcettelſer var derfor temmelig indftræn 

og forte iffe til Udviklingen af en mere felvftændig Sprogcharakteer og Sriil i 

danſte Proſa, der i meget Hsiere Grad fandtes hos Holberg. — En langt flørre 
dybere indvirkende Indflydelſe paa Sprogdannelſen udfprang derimod £ cen | 

Periode, ſom man efter Stedet, hvor dens Dphavsmænd i-nogle Aar virkede, pleiet 
benævne den Soro⸗iſte. "Bed det her under Frederik den Femte oprettede, eller ſe 

Gang fornyede Academie var den ſedvanlige, ſaakaldte Lærdom, eller Univerfitetsd 

nelfe gtennem philologiſte Studier, iffe anvliſt Plads ſom væfentligt Formaal; 1 

Gtiftelfen vår mere givet den Beftemmelfe, at virke til Adelens Dahnelfe for Bor! 
livet og en vid Grad af Embedsduelighed. Dette medførte ogſaa det udtrykke 

Kongebud: at der ſtulde lægges færdeles Vind paa Landets Sprog, ſaavel ved Or 

fættelfer, fom Stiilovelſer (Frederit V. Fundat. for Sorse Acad. Il, 5.); hvilfet 

upaatvivlelig havde virket mindre for Sproget, end det giorde, derſom man itkke ha 

været heldig nok til I Sorse af kunne ſamle en Forening af Mænd, ſom med færd 

videnſtabelig Dannelfe forenede en meer eller mindre dyrket, ved Kundſtab til fri 

mede Literaturer renſet og forædlet Smag; i Forening med Kiarlighed til Cani 

Sprog og Iver for at ophielpe dets Literatur, J begges Hiftorie ville Navnene I! 

Kraft (fra 1749), Jens Schielderup Smeedorf (1752); Ove Guldberg (176 

Andreas Schytte (1763) aldrig glemmes; og tildeels ſamtidigen med disſe, el 

noget fildigere, levede og lærte ved Soree Atademle Gerh. Schening, John Erichſ 
Laurid Kongslev, der ogſaa bidroge deres til at giore dette Sted til en Planteſtole | 

et forbedret Skriftſprog, og faaledes at frembringe den nødvendige Grundvold for 

virkelig national Literatur, Af de førftnævnte Forfattere kunne Kraft og Guldbe 

Sneedorf og Schytte nærmeft ſammenſtilles; i det hine i deres proſaiſte Still egen! 

mere holdt ved Sprogets ældre Zone og Chaxakteer; disſe derimod, ved en frie 

mere fleerſidigt oplyft Aand, og ved en flørre Fortrolighed med nyere Sprogs Gult 

med den franſte og engelſte Literaturé Hovedforfattere , opnaaede fom Stiliſter 

bedre Smag og en mere uddannet Sprogcharakteer. Hos Kraft og Guldberg efterle 

deels en fnevrere Tankekreds og ſterre aandelig Eenſidighed, deels disſe Forfatter 

kiendelige Beftræbelfer for at give Sproget Fyndighed, Kraft, Beſtemthed og Reenh 

eller at danne det efter antike (græffe og romerſte) Monſtre og Former, undertid 
Spor af Tarhed, Haardhed og Anftrengelfe; uden at engang den efterſtrebte Cpu: 

reenhed og Sprogrigtighed altid opnaaedes. Suecdorf og Schytte, Mænd af en | 

deres Tidés og eivs forhold faare oplyft Aand og liberal Dannelſe, overførte denn 
——— 

P Gottſcheds »Grundvold til den Hele verdslige Viisdom“ i 3 Dele udfom overſat & £ 
benhavn 1742 0. f. og Har upaatvivlelig havt en iffe ringe Indſlhdelſe paa Spr 
Dannelfen. 1742 udkom ligeledes Overfættelfen af Wolffs ”fornufrige Tanfer cm | 
menneffelige Forſtande Kræfter,” eller. Logif; og: 1744 hané ”fornufrige Tanker om t 
ſom Menneſtene have at giore og lade,” eller Ethik. Noget tidligere, end begge, 
det forfte orginale Skrift, hvori Modersmaalet anvendtes tildeels paa et philoſophiſt Fo 
brag, er Præften P. 3. Dandel's:”Discourfer over den menneftelige Sicel, uddras 
af Fornuften" og af den H. Skrift.“ 2 Dele 8. Kbh. 1736. 6(Et tidligere ſaakald 
Compendium philosophicam, eller fort Begreb af Philoſophien“ af sans mi: 
merich. Kbh. 1726. 4. er uden alt Bærd , og foarer iffe til fin Titel, Dets Indh 
et met alchewiſt). 
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mi btrifter og prægede Den i deres Sprog, ſom hos Begge har en etendommetig 
it, Schagelighed, Tubelighed og Klarhed i Stilen; hos Begge et Anfireg af god⸗ 
ulk fane og Fortrolighed med Skiemt og Ironie; hos Sneedorf mere Dybde og 
inenhed, hes Schytte en hel Grad af flydende Lethed, £ Forening med en næften 
ajaet correct Sprogreenhed og Rigtighed. — At Anordning og Vedtægt giorde 
gul ce, indtil svor Tid bevaret Skik, at benytte Modersmaalet, i Begyndelſen 
brak med det latiuſte, tydſte og franſte Sprog, men efterhaanden allene, til de 

madealet, fom holdtes ved Sorse Academic: udmærkede denne Stiftelſe ſom det 
uk Sled i Danmark, hvor det danſte Sprog dannedes til verdslig Veltalenhed; og 

a cad Fragterne heraf aldrig naaede at blive clasſiſte, faa have dog enkelte af de 
hv Carrie Taler elendommelige Sprogfortieneſter, og lagde for en Deel Grunden 
Ida Migete hen udviflede danſte rhetoriſte Proſa.) Denne vpnaacde ogfaa alles 
ik inden et Der Decennier en hoiere Glands og Fylde ved de hiſtoriſte Mindetaler 

JIuobi, Rempmann og Vogelius, fom det 1759 ſtiftede Selſtab for de fienne - 
Pertaber fremfaldte; hvilke imidlertid, med iftfe ringe Fortienefter af. Sproget, 
mk ke Mangel at Se vare ſtemplede til at blive. Lovtaler, og deels af denne . 
kant, dels fordi de enten udelutfende, eller dog alt for nær, holdt ſig til frangte 
kniu, fusdom, ved Siden af den opnaaede ydre Elegants og Politur, vet meget 

uke Gormet af Sprogets eiendommelige Klærne og nationale Charakteer, og frem⸗ 
kite a detlamatoxiſt Tone t Foredraget, fon fladede dets Fynd og Diærvhed. 

Jaidtertid havde ogſaa den dogmatiſte Profa ved Kraft og Guldberg fra 
Biltra af det 18de Aaxhundrede begyndt at danne fig ved originale SÉrifter ;"7) og en 
zeſaner, ſen med aud og Varme fovenede mangefidige Gtudier, havde paa famme 
Ed begyndt, med flerve SKiæthed og en næften revolutionerende Gærhed at vide 
mun: ea dauſte Profa. Men Tyge Rothe manglede dog for meget i Smag og 
| deg Dannelfe til at kunne givg fin Sprogbygning Hold og Faſthed; eg hans 
Eiker ide, bvab Stilen angaaer, ligeſaa fremmede, iſolerede og virkningslefe 1 
kar Sevetid, ſom de endnu ere det, Deres Hovedvirkning udodede de. maaſtee paa 
aA st levende danſk Profaift og Digter, (om dog var aft for danft og fortrolig 
Må det gemie Rordens Sprog og Literatur, til at hen ikke fulde opgive al Efterlig⸗ 
Zig, og i eiendommelig Sprogkraft log Sprogfylde hæve fig over Rothes tanke⸗ 
ik, men uflore, tvængne, Enudrede og haarde Foredrag. — J ben hiſtoriſte Stiil 
inde Solberg viift Belen til en naturlig, flydende og behageligt tillokkende Diction, 
Ile ſortes, i denne Retning, at maatte have nærmet den danſte fortællende Profa 
Udae meget til franffe Monſtres Charakteer, ſom den noget fenere hen i det rhetorigte 

ecdrag gif I dieſes Spor. Men Holberg fandt ingen Efterfolgere. Bernh. Moll⸗ 
Men beghadto (1760) at ſtrive en Univerſalhiſtorle, der fra Spyrogets Side vakte og 

t Dnertſehed med et Glagé original Charalteer; men den bled kun et (ært, 
att derſeg. Guldberg, der iſer vilde danne fin hifioriſte Still efter de Gamle, 
Qtted het ille altid, ved Siden af vægtig Alvor og efterftræbt Fyndighed, at tilegne 

Ya fer Tale af Kraft fra Aarene 12740, 1782, 1783—04 ; af Sneedorf fra 
L 17582 og 1760; af Erichſen fra 1760—69; af Guldberg fra 1763 og 1765; 

2ontzolcv fra 1773—82 m. fl. 
) du fort: foredrag (1181 —63) den Wolfiſte Philoſophie I egne Læreboger, der vare 

fle zhiloſophiſte I vort Sprog. Hans endnu. agtede Gyftem i de mechaniſte Videns 
(1763-—64) udmærfer. fig ved Foredragete Reenhed og Klarhed. J hans For». 

Ning om de 'vilde Folfeflags Gælder og Meninger er. Stilen meget fyndig og ſammen⸗ 
Veng, Men endnu udannet; og Overhovedet manglede Kraft endeel i Smag og Ele⸗ 
fxts, Culdberge ogifte Lærebøger og evrige Sfrifter i Profa, (1760—73) live 
Mon mer cm Dis ; mien fattes itte eiendommelig Rilifit Charafæer. ” 

rd 
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Fa Prenreebed og en aatuttig banſt Zone: 09 hand, i øvrigt for FÆn Z 
Grund agtede Verdenshiſtorle, favnede den Charakteet, en Bog maa Befidbe 
blive clasfiſt og blive almeen Læsning. , 

,… Smidlertid hande den dauſte Proſa i faa Decenniet øtort mægtige Fr 
allerede antaget en betydende ſtiliſtiſt Dannelſe og Boielighed, og udvidet fi 
hidtil i den danſte Sprogverden ukiendt Omfang af Udtryk for Materier i de fi 
ligfte Stlilarter. En flor Deel af dette var vift nok ikke voret paa dauſt Brund ; 
ſodlige Naboers Judvirkning paa Sprog, Videnſtaber, Smas og Literatur i 
mark vedblev at yttre fig; men den var under Chriſtian VI. og; Frederit V. | 

. fra 1730—1770) dog iffe faa dyb eler faa almindelig, fom man fulde tænée fi 

Sand, hvis indfødte Konger neppe talte; end fige ſtrev Landets Sprog, hvor £ 
Tungemaal var det todſte, og den hele fornemme Verdens Zone gik ud paa, af ef! 

"det Fremmede og Udenlandſte. Nogen Modvagt fandt den tydſte Sprogindpo 

deels i den under Frederik V. meget befordrede Gultivering af frauſt Liferat 
franſte 'bellgs — lettres; deels i en famtidigen begyndt Iver for at fore Den no 
Hiſtorie nærmere tilbage til dens Kilder, og det danſte Sprog til en renere, 
ægte og mere indfødt Skikkelſe, ved at dyrke og fremdrage dets ælbre Literatur 

befiendtgisre gamle Brevſtaber, Beretninger, andre hiſtoriſte Bidrag og Sprogmi 

mærker i det danſte Sprog. Langebek var en af de førfte Ophavsmænd, og 

utrætteligfte Formand for disſe patriotiſte Beftræbelfer, ſom, foruden deres reel 

materielle Udbytte for Hiſtorie og Sprogkundſtab, virkelig bidrog ikke lidet TEL at fi 

og forfriſte Modersmaalets Stamme, der havde begyndt at fade enfelte frodig 

traſtfulde, men ogſaa endeel vilde, faftløfe og' unyttige Grene. Meb eangebek og 
trofafte Venner virfede Suhm; ſtiandt hans Forarbeider til den danſte Sim 
og dennes vidtløftige Behandling i Form af Annaler og Underføgelfer, intet mindre 
fremmede den gode hiſtoriſte Stiil; og ſtiendt Suhms nordiſte Fortællinger , udel 

mangle en pis eiendommelig jævn og national Charakteer, der meddelte fig til Si 
get, ikke ſtildrede od den nordiſte Verden med ſamme Troſtab, fom dens *8 
præget i Sagaerne: virkede dog disſe, og andre lignende Arbeider, betydeligt | 

Mationalfølelfe og Selvagtelſe, daa at veekke eller ſtyrke Klærlighed til Forfœdte 
Minde og til Landets gamle, af egne Kilder nærede, efter faa mange Taryunbrd 

Forleb endnu ikke fit oprindelige Stammeſprog/ fornegtende Tungemaal. 

Der var unegtelig vaagnet et. nyt aandeligt eiv i Danmark fra Midten af 
18de Aarhundrede, og filendt dets Yttringer her ef funne alle optælles eler Betegn 

maae vi dog gtøre Leſeren opmærifom paa, hvor raſt og hurtig dets Udvikling » 
og hvor mægtig 'dets Indflydelfe paa Sproget; fht i mindre end 40 Aar dannede | 

danſte Profa fig fra en hoiſt indſtrenket, og, naar vi undtage enkelte gode Clement 
næften ganffe udyrket; fattig og uhielpſom Zilftand, til en, om ikke yppig og pragtfit 

dog fund, livfuld, rigelig og mangefidig Blomſtring. — Til de ovenfor navngivne F 
fattere Lan føles i det hiſtoriſte Foredrag P. T. Wandel og Øve Malling, hvis f 

fællende Stiil i Sevnetsbeftrivelfen Faa have nærmet fig i værdig Sævnhed, Meen! 
og Afhold fra al: falg Glands og overflødig Ordprunk; i den geiſtlige *— 
J. Nordal Brun, Chriſtian Baſtholm og Kaurig Smith, ſom horte til de førfte, | 
overførte det attende Aarhundredes Sprogdannelſe og renere Smag paa det offentl 
religisſe Foredrag, uden at berøve det Aandens Kraft og Hiertets Varme. Af di 
blev ogſaa Smith en udmærket og næften klasſiſt Proſaiſt i det populäire philoſophi 
Foredrag; og Baſtholm, med en ſtorre Frugtbarhed, men tkke altid lige omhyggeli 
at danne og bearbeide fin Still og Sptogform, bidrog dog meget, ved st ſtort Antal 

almeen Læsning fitted Skrifter, til vøfsa at udbrede Seriftſprogets Cultur blan 
eg 8 

| 
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n erre, aſtuderede Mængde: af Nationen. Overhovedet var det et herſtende Cha⸗ 
wertret i den danige Siteraturs Hiſtorie fra 1760 til henimod Aarhundredete Slut⸗ 
ms, at ligeſom der blev ſtrevet mange -og- mangehaande Bøger paa Danſt, fom funde 
fx et ſtort Pubilcum: ſaaledes læftes der overhovedet langt mere, og tildeels bedre 

itre i Modersmaalet, end det i Almindelighed og forholdsviis fan figes om den 

fig, Tid, hvori man, over udeplandſt Læsning, undertiden var nær ved af glemme 
fa gm Biteratur. Da det i ovrigt her ikke er Oenfigten at ſtildre dennts Skikkelſe, 

as regne hore dauſt Forfatter, ſom bidrog til dens vorende Omfang eg Rigdom: 

mm tet pære nok med endnu at sævne Rahbek og Baggefen fom de tvende dare 

Eittere, hvis Skrifter, henimod Slutningen af Bet 18de Aarhundrede, gav, den 

lage Profa en Sprogfylde, Polifur og Smidighed, i Forening med correct og fmags 

øh RSænhed, hvorved den opnaaede et hoiere Zrin i Omfang, Dannelſe og Udvikling, 
sø: ka mogenfinde i dette Aarhundrede havde befiddet. Hvis den derfor endog fan 

fort, cadas itke at have hæved fig til den Grad af Dannelſe, Kraft og Fylde, ſom det 

petige Foredrag i Modersmaalet: faa, kunne vi være tilfreds med, at vor Literatur 

aerhoredet endau er ny og neppe et Aarhundrede gammel; og af der gives ſaare 

aceet, baade af det nordiſte Stammeſprogs Grundkilder, og af fremmede Nationers 

Errogiette , ſom -vort boaielige og fet modtagende Zungemaal vil være i Stand til at 
Inan tilegne fig vg berige fig med, — Heller itfe fan det derfor undre og, at der £ 

Demack esdan ikfe er virket meget for Sproglære og Sprogkritik; i det mindſte bør 

vi deri aldeles iffe fee nogen ſtadelig Hindring for Sprogets frie Udvikling; men 

faerere en aaturlig Følge deraf, at Sprogdannelſen endnu er fremſtridende, og af den 

tetige Sereglere favner de fornødne Foxarbeider, af hvilke et vigtigt, den islandſte 
Grammatik, forſt i dore Dage har faaet en videnſtabelig Behandling. Man begyndte 

sel alerede i Midten af det 17de Aarhundrede at bearbeide den. danfte Sproglere; 

men dieſe tidlige Forſog vare og maatte være fvage og ubetydende, i ef endnu fon 

Etriftjørog næften udannet, ſom Taleſprog ilke kritiſt underſegt Tungemaal. Omtrent 
bastrede Aar fildigere fremkom Heisgaares danſte Gyntar, ſom med fin forvirrede 
eg umodng Form dog endnu er det. leerdeſte og grundigſte grammatiſte Arbeide over 

Vederſmaalets Sprog, vi befidde; og hvis Benyttelſe J. Baden ſtylder faa betydende 

i Deel af de Forbedringer, han bragte ind i den danſte Sprogfæres Behandling 3. 

incdens der tydſt⸗fodte Abrahamſon, ved et iffe mindre grundigt Studium af Sprog⸗ 

bragen eg Sprogets Organisme, var i Stand til at frembringe et Værk over denne 
Eproglære, der itte er blenet overflebdigt ved Indfodtes (ſ. Cx. Bloche) fildigere og 

beltige Arbelder over den danſte Sproglære, I finere, philoſophiſt Sprogkritik ſtod i 
det 188 Aarhundrede Sporon næften allene; og han vilde endnu have ſtaaet ſaaledes, 
beis han ci f£. en mere omfattende Kundſtab og dybere Fortrolighed fil Sproget nylig 

var bleven overggaet af en levende beremt Forfatter. i 

Fævnfdes med ben danſke Proſas egentlige Dannelſe fra Midten af Vet 18de 
Lechandrede, gif ogſaa Udviklingen af det nyere danſte Digterſprog. Dettes Elementer 

sore fra den Eqmiffe Side, hvor Sprogcharakteren mindft hæver fig over den daglige. 
Zales meer eller mindre forædlede Udtryk og Form, allerede i en celdre Tid langt - 
mere uadvitlede, end fra den alvorlige Side; og felv Danmarks ſtorſte Komiker, BSol⸗ 

berg, forefandt et Sprogforraad, hvis Rigdom han mere benyttede, end udtemte; 1 

det han 1 fine Lyſtlpil, i Peder Paars og flere komiſte Digte, med de heldigſte Gaver 
sg med en uopergaaelig Frihed . og Vaturlighed overførte den ægte danſte Tale, det 

indfødte Jolkeſprog, ſom bet den Tid, og for en ſtor Deel endnu lever i Middelſtan⸗ 
ten og hot Almuen, med alle dets Egenheder og med dets fulde nationale Farvegivs 
niag, £ den dramatiſte Dialog, I den ſtiemtende Fortælling, og andre Skiemtedigte. — 

% 
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ster: den alvorlige Poeffes Konſt⸗ og Sprogform ſtod vor. Siferatere indtil Midt⸗ 
det 18de Aarh. endnu fan langt tilbage, af det I de den Tid næften glemte danſte 

Lader eller Kempeviſer herſter ef ulige ſtisnnere og ædlere, den ufordærvebe Folel⸗ 

Smag mere tiltalende Udtryk, en langt mere ægte og ven Sprogform, end felv 
bedte, og de meft begavede Forfattetes alvorlige Digte fra det 17de Aarhundrede. 

er. dek en Kiendsglerning, at den danſte lyrifte Folkepoeſie, deels i Pfalmer og aa 

Uge Gange, deels i verdslige Viſer, uafbrudt. vedligeholdt Fig, endog giennen hlin 
-riode, hvor man i vor Literaturs Hiſtorie fun møder faa og enfelte heldigere Dig 

eller Rimere; men det er ligeſaa viſt, at i det 18de Aarhundredes førfte Halv 

ſyntes al egentlig alvorlig Digtning at ville gade til Grunde, og al Phantafie og | 

geiftring af være uddød I Danmark; imedens, under en Vandflod af de meſt aand 

og ſmagloſe Rimerier, ſom vort. Sprog har at fremviſe, ”fun den gamle da! 
Cyſtighed, den drøle og hvasſe Skiemt, og ſatiriſke Spot," holdt fig paa de tørre 
holere Steder.” Nu fremtraadte Tullin noget efter Midten af'det 180e Xarhundn 

og begavet med ef viſt Naturanleg, en vis Aaudskraft og Gprogdannelfe, "men 1 
tinge Forfinelfe, et indſtrenket Scudium (meſt af enkelte engelſte Digtere) og en (i 

cultiveret Smag, blev han den forſte, der angav en renere Tone i den alvorlige dar 

Poefie. Virkningen heraf blev langt ſterre, end man funne beregne; det. førfte St 
forplantede fig med ſtœrkt vorende Kraft; og' neppe to Decennler vate forløbne, | 

Ebvald havde viift, hvad en for Poefien ſtaͤbt Genius, [elv under de udvortes uheldig 

Betingelſer, konde gisre af det danffe Tungemaal. Det var ham, der i Danm 
forſtegang forlod den ſnevre, af rhetorige Stiliſtikere afpælede Bel for Digtetonfte 
ham der førft lod Poefiens Aand hæve fig over den rimede Proſas, undertiden ret ve 
lige og blomſterprydede Sletter, og ham, ber lagde Grundvolden til det danſke Digt! 
ſprog, I dets alvorlige Tonearter. Mange prøvede pan at optage den Lyra, fom h 

ved en tidlig Død maatte bortlægge med en endnu fri og ufvætfet Kraft; men Ing 
naaede hans Toners Styrke og Reenhed, og neppe Nogen fom ham nær i Folelfe 

Sid. Baggefen ”lagde Ynde, Slands og Rigdom i Udtrykket til den poetiſte Kraft 

Fulde, ſom Evald allerede harde ſtienket Sproget ;” og med et fleldent og overorden 

ligt Sprogtakent blev han original ſom vittig Lyriker, og en af de frugtbareſte og mi 
virkende Digtere fra det Aarhundrede, eller der Zidslsb, ſom han gaänſte tilhørt 

vorende Sprogudvikling og Sprogrigdom, chatakteriſeredes dog i Poefien mere v 
Slaphed og foagelig Sentimentalitet, ent ved Phankaſiens friſke tiv, eller bed mand! 
Kraft og kiernefuld Aandefylde. — 3 det vi het flutte, og afholde os fra at nævne ( 

fremftile' nogen Medlevende, kunne vi ei andet end undtage en, eneſtez fht fide 
BSolberg, hår ingen danſt Forfatter virket fan meget, og fag indgribende i Siteraturel 

Ingen ved fine Værter havt faa flor Indflydelfe påa Digtekonſten og Digterfproget 

Danmark, ſom Øblenfølæger, Hvad han er bleven for Poefien, ev Ingen endnu 

"Uge Grad bleven for den danſte Proſa; og denne har endnu en vid Mark, hvor bel 

fil meer end cen Side, fan vinde i Kraft, Evner og Rigdom. Et efte; og det | 
glædeligt Træt i dens nyefte Skikkelſe ville vt her nævnes at med aft det Fremme) 

Unatioaale I Stil dg Sprogcharakteer, fom overhaandtagende Ligeåvldighed for det In 

fødte hos en Mængde af Bogſtrivere i det 19de Aarhundrede "har indbragt, til Modere 
maalets Forringelſe: viſer dette dog i den fildigfte Rid en beſtemt og dfgtort Drift t 

at afkaſte og forſtyde bet Fremmebe, og, om enbog ved langſommere, faa deſto ſikkrer 
Fremſtriden, at udfolde ſterre Bolde og Rrafé af dets egen Etaume af dets ege 
danneude Evne. 0 . | 
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i. en. pl. - er. (3. å. R. &. Aue. A. 
?. Æ2, Band.] et fer vindende Band 
æn end en Strom ell. Flod, ſtorre end 
Sat.) Mange Bælfe og fmåa, giore en 
F —S— —— er liden 
arte, Fleden ſtorſt.“ Gporon. — 
', XebrimF, en. føraa Jordheining vet 
Frie af en Ad. o, (pl. Aaboer) og. 
Yætreger, em. den, ſom boet ved en Aa. 
Ysbed, ea. det nærmeft ft. Aaen grændfen= 
udd, agab, ef. Munding, Udlob af 
iz Ye, Aegeng, en. 1. Renden, hvort 
Zunisber. 2. Aaens Løb ell. Fart. Aa⸗ 
ceages et flærfeft ved Broen. Aakande, 
. Sontplante. Nympbæa.. Aalob, et. 
N.L Segang, 2. Anfvælg, et. Bands 
Teli en Aa. Aavand, et. V. i en Aa; 
im, fom er af en Aa. . 
Xz! udreabsord, ſom udtrykker Forun⸗ 

nag, Forbauſeiſe, Smerte, Glæde, Vrede 
mm. ell. lagoes t. et faldende Imperativ. 
1: tør bog! — Det træder i Taleſproget 
ercen overalt i St. f. Ol hvor dette brus 
ii Skri t.- ” so 
Xz, natttillelig Præpof. (I. £, paa.] i 

my: faa næfter forældede, ell. ikke meget. 
Xxgel. Ord. 6. Aabod, Aaſted, Aaſade. 
Jeben, adj. n. aaebent, pl. aabne. IJ. 

vpinm.] ſom ei er lukket. —* a. Dor; for 
bre Vinduer; et aabent (ulægt) Saarz 
«bent (utæt) Zei. 2. blot, udedætfet. m. 
bent Bryſt. Det ligger aabent (flart) for 
Les Dine. 3. ubeftiermet. en a. (ubefæs 
"1, Stad. Huſet ligger aabent for alle 
£ ate, 4. vip, rummelig, ubegrændfet. 
$33 5. Bart, i a. Gå, under a. Himmel. 
». ledig, fri, ahindret. Hans Plads ſtaaer 
Sagen ſtager ham a. Der er a. Fart. 
26? ferſte asbentVand(arnaarIfen gaaer 
"2.4 €. almindelig, offentlig. holde a. Bod. 

. CTrigtig, uden Øvig. En a. Handle⸗ 
=sate, Adfærd; et aabent Anfigt. — 8. 
fart, At fige noget i eens aabne Dine 
vent ud.) Modtage cen med aabne Arme 
n. Kor Glæde.) Et aabent (opvaft) Ho⸗ 

ru. Aabenhed, en. ud. pl. Tilſtanden, 
e: være aaben, (Dog fyn i Bemærk, 1. 
ex .tfle, ef tilukkede Mellemrum, f. Cr. 

Danft Orobog 1 —— 

Bæggens Teteté A. og 7. A 

Aaen 
Aaber- 

men aabenly 
nedenfor.) 

ben i Ryggen. Ena. 

* åbenbar, adj. 

nogen. Sagens 

* 

R 

ud 

eden I 
hans. Blik, Handlemaade). aabexhiertet, 
aabenhiertig, adj. ſom ef dalger fit Sinde⸗ 
"Jag el. fin Mening, oprigtig, uforſtilt. 

iertighed, en. wd. pl. aabenhierti⸗ 

for Alles⸗ 

p. Gaden. (jvf. aabenbar, 

dede fortier ikke det, ſom bor forties; den 
kaadmundede ſiger Alt, uden Forſtiel, ſelv 
om han derved frænfer Audres Perſonlighed 
og Folelfe) sabenryggiet, adj. fom er aa⸗ 

tal. aabenſtaaende, 
v. ſom er aaben, ſtager aaben. 

anſte tydelig, uden 
Sklul, klar, vitterlig for alle. En a. Sand⸗ 
hed. ”Aabenbart, det ſom ißke bedekkes af 
noget Skiul; aabenlyſt, det fom intet Mørs 
fe omgiver.” Sporon. — aabenbare, aa⸗ 
benbårt, aaben 
aabenbare Uret. 
verbiernes gamle Endelfe paa e.) 

en, 'adv. 
maaſtee en Levn, åf Ad 

åbenbare, v. a. 1. bringe for eyfet, 
yttre, robe det, ſom forhen ei var bekiendt. 
Tiden aabenbarer 
en Gammenfværgelfe. 2. meddele paa over⸗ 
naturlige Veie (om Religion 

t. At a. fliulte Ting, 

ærdomme.) 

Gan har 

gen, adv. — aabenlydt, adv. ganſte høit, at. 
alle kunne høre det. — aabenlys, adj. gan⸗ 
ſte lys, fuldtommen klar, vitterlig for alle. 
en a. Sandhed. aabenlyſt, adv. 
Dine. —— Gade itke i Dsigsmaal, 

J 

3 

aabenbarede Ord, den aabenbarede 
Religion, Theologie (modſ. den naturlige.) 
3. aabenbare g, v.r. 2) vife fig under en 
gau⸗ Skikkelſe. Bud aabenbarede 

oſes. b) give fig tilkiende. At a. 
ammenhæng vil vel a. 

Aabenbarel — — 
eg == 

de. 3, Andbegrebet af 

ol] (1) 
- 

åd . t 

fg for 
ig for 

fe, en. pl. * Te 1. Gier⸗ 

ningen, at aabenbare; det, at noget aaben⸗ 
bares. 2. Tilſtanden at blive fønlig, Paa⸗ 
— — af en ſynlig Skikkelſe. Engelens A. 
Chti A. for fine Difctple. Aabenbaring. 
en. pl. - er. 1. d. f. ſ. Aabenbarelſe. 2. 
i Sœrd. Meddeling af guddommelige Sand⸗ 
heder og Lerdomme p. en overnaturlig Maas 

ben aabenbarede 

ø 

abenmund, en. Siaddermund. 
aabennundet, adj ſom ef kan tie med noget, 
fladderagtig, kaadmundet. (Den aabenmun⸗ 



Aabenbaring — Aagtiſt. 2 

Søre. 4. De Gkeifter, der indeholde denne 
Læse. 15. St. Hanss A. At fee ud ſom 
Døden i Aabenbaringen (oleg og ilde. 

Aabne, v.a, 1: gisre noget aabent, 
gisre Aabning i noget, oplukke, oplade; 
(mobf. luffe.) At a. en Dør, et Brev, 
en Aare. 2. figurl. a) give uhindret Ads 
ang, gisre tilgængelig. At a. fine Havne 
f. fremmede & be. &ndnu har der ingen 

Bei aabnet fig for ham. Der aabner 
en ſmuk Udfigt. b) yttre, aabenbare. Af 
a. fine Tanker, fit Hierte for cen. c) At 
&, en Forſam mø, et Bal, Felttog. — At 
aubne et Bo, i Lovkyndigh. borttage Seg⸗ 
lene i en Afdeds Boe, for at optegne hans 
Efterladenſtaber. — J Legekonſten: At a. en 
Byld. aabnende (afferende) Legemidler. — 
abning, en. pl. - er. 1. Gierningen 

, at aabne. 2. Rum, ſom er aabent eller 
aabnet; Hul, Gab, Udgang, Spraekke. 
A. i et Gierde, I en Muur. 3. ud. pl. i 

. Fægefonften : Stolgang. 
abod, en. af ræp. aa. J. åbdt.] 

Sodtgiørelfe , lgtfe , Forbedring. (fun 
brugrå. t Lovfproget.) f. Norſte Sov. . 

d, ea. 6 
Xadfel, et. pl. — er og Aadſler. [Y. Ata, 

esca,) død Krop af et Dyr. (om Menne⸗ 
ſter br. i Alm. Liigs A. kun i enkelte 

ne dannet fom et S. aagfri, 
ſom ei erunder Aag. (Herz.) Aaghammel, 

— en. Selen, hvort et —A 
ſtaft, et. det nederſte Træ 

tet Aag 1. (Moth.) Aagſtagle, en. Reb, 
at et Tag, Hvori 

en. 

A. 1. (Moth.) Aagtiſt, ern⸗ 
ring, liig et Sænteled, hvorigienneni Plov⸗ 

moder, en. d. f. ſ. Taleqvabbe. 

"Magbant — Aal. 

vetten Milles.” Deoth. (S. Til.) ac 
vant, adj. v. vant til at trætte i Aag. H 
byder a. Malte frem.” Storm. 

Aage, v.a. 1. fpænde i Aag. At aa 
af, fvænde af Aag. At a. ſammen, fan 
i eet Aag. . ' 

Aager, en. nd. pl. IS. Oxr.] ulov 
Rente; den Binding, cen derved gter fi 
29 Sandringen at tage flig Rente. At tri 

e leve af A. fagføges for A. (Undertid 
fø. ft god Betydn. Kor n giver igien m 

. hvad den har mådtaget.) Aatzerka 
en. den, fom gier Næring af Tager. A 
gerrente, en. ulovlig Rente, Aa iel: 
en. grov, ublu Aagerkarl. (Emald.) 
Aagre, v. n. 1. drive Aager, udlaa 

Penge paa Aagetrenter. Han lever af. 
aagre. fig- i god Betydn. At a. med 
Pund 3: benytte fine Evner, Indfſigt 
Og a. med fit Pund, fin Fd” Stor! 
2. fælge, handle m. ulovlig el. ubillig Fi 
deel. At &. ned Kornvare (opkisobe Ho 
naar der er Mangel, for af udfælge det 
de hoieſte Prifer.) 3. v. a. (fieldnere.) 
a. Penge ſammen. 

i: Aal, en. pl. d. ſ. IS. €11,] en Fi 
i Stitfelfe Uig en Orm. (Anguilla.) 
ſtange Aal. of. Gaardaal, Stranda 
2. Hœngſel af Træ cl. Bidier p. et led. ( C 
ding.) == Aaledam, en. Dam, hvori 2 
fættee og leve. Aalefangft, en. Aalefiſte 
lalegaard, en. Gierde, ſom fæftes tva 

over en Aa, for at nade Aalene til at f 
den Xabning, hvorfor Garnet er fat. Xe 

ierd, en. Forken p. en Aaleſtang. (Mot 
ehamme, en, et Slags Malegarn, i 

fættes i Stramme. (Moth. le bov 
et. Aalens Hoved 2. fig. i lav Tale: 
Dosmer. Aalekiſte, en. Bygning af Br 
der i en Ta, hvort Aalene nødes at go 
ind, og faaledes fanges. Aalekone, Xa 

Frog, em hvormed Aal fanges p. Sn: 
Aalekube, en. En flettet Kurv, m. tra: 
formede Aabninger, hvori Aal fanges. Aa)! 
qvabbe, en. If vabbe.] en Fiſt af Torſ 
fleegten. Aaleruſe, cu. et Slags Rufe, 
en cgen Indretning, hvormed fanges A 
Aaleſnor, Aaleſnore, en. Grov t. at fan 
Aal paa. Aaleſtang, en. Stang, med 
tregrenet Fort i Enden, hvormed Mal fla 
es. Aaleftanger, en. Mand fom stan; 
al, Aaleſuppe, en. S. kogt p. Aal. Aa 

teen, en. ct Slags Aaleruſe. ⸗ aalgl 
adj. meget glat, flibrig fom en Aal. (Mot! 

2. Aal, en. i Bogtrykkerier: en S 
hvormed et urigtig fat Bogſtav optag 
(9. Alr, én Syl. AX. 6. Ale, T. Ahl 
3. Mal, en. i Lhombreſpil: Spillere 
førfte Indfær, ſom foreftilles ved en f 
Penge cl. et Tegn. - Lhombre m. Kru 
og Aul.“ Storm. Deraf: aale, v. n. ii 
fætte nye Xal, ' ' 



Aalam — Aandsfylde. 

Ydem, et. d. f. et Gimmerlam. 
HER) d. G. e, et aar! 

Yend, en. pl. —er. (3. Ond. 4.6. 
'ødj] Gt ulegemligt, med Tenkeevne, 
ixanft og hoiere Kræfter begavet Veſen. 
faalrse tænte vi os ſom hoiere Xander. 
Gude, ogåe Xander; legemlefe Xander. At 
"de fremkalde Aander. 2. et faadant 
delen, forenet m. den menneſtel. Orga⸗ 
rime; Menneſtets Sicel, (ikke om Dyrene) 
Leg fegeme. At opgive Manden. Aan⸗ 
Jens Kræfter. 3. den høiefte Kraft 
Leritattring i den menneſt. Sicl — ie 
acadelig Kraft og Virken; ſtœrk Drift i 
E:rem. Spaadomsaand, Digteraand. 
c̃a ſterk, A. Gierrigheds A. 4. 
raæactet Sicels⸗ aft, præg af Aand, af 
Gai, Ga Mand af Mand (Genie.) Der 

5. Tanke, tet 
: Lovené A. (i 
S⸗deia. t. dens Bogſtav.) 6. Stem⸗ 
—— — Folkets *5 En —* 

Dprersaand. =— a) san , 
q.⁊. £.f. aeadrig. aandløs, adj. ſom er 
ta Xond, fattes Aand. Gu a. Forfats 
ter, et candleft Digt. Aandloshed, en. 
z.pl  Slangel paa Aand. ( anfien.) 
Adrig, adj. ſom har megen Aand, For⸗ 
Fart, gode Sicelskræfter; ell. ſom lægger 
im Egenſtab for Dagen. (Moth.) En ea. 
— and: i —— ——8 

ub. genſtab af være aandrig. 
—b) Vendelære, en. Lære om Aanden ell. 
c= Jander og deres Bæfen i Alm. (Pneu- 
5 ia.) Aandemaner, en. (f, Aandes 
.) Yendeferr, en. den, ſom trochog fore⸗ 
zxt et fanme fee, eller endog at mane, 
fantafde Aander; em Bet ſidſte: Aande⸗ 
mente, Mauer.) nd en, en. Aan⸗ 
Tre 77) dende —— saD ON den ulegems 
igt, overfandfelige Verd. (I. Bone.) — 
i: Mendsarbeide, et. A. hvortil anders 
Szxfter bruges. - Aandsevne, en. pl. -t 
2, £ f. Landsfraft. aandofattig, adj. 

nag, fattig i Aanden; fom manglet Siæs 
2 heiere Kræfter. Deraf: Aandefattigs 
a. sendsfortærende, adj. v. fom for⸗ 
"arer Aandens Kraft, i hoi Grad trættende 
:ſæerende. et a. Arbeide. Aandoforvir⸗ 
tg, en. Forvirring i Zænfningen, i Sie⸗ 
st aftarnes Brug. Aandefo 
'. Tantsværk. Xandsfraværelfe, en. 
"angel p. Evnent. at fandfe det nærvæs 
:. t, åt, ſom vifer fig ell. foregaaer nærs 
RS omfring os; Sandfelsshed. Aands⸗ 
ferrabringelje, en. noget, ſom frembringes 
t. Acadens Kræfter; Aandsproduct. Aands⸗ 
Icd, en. nd. pi. 

«megen A. Denne Regiering ſoger at indeticotie af A. Aandefylde, en. F. 
£ 

3 . Aandsſylde — Aande, 

der hal Grad af A. eller aandelig Kraft. 
(f. Aand, 3.) Aando gaver, pl: Saver £. 
åt virke v. aandelig Kraft el. Aandsevne. 
(Talenter.) Aandokraft, en. Kraft, Evne 
Aanden, Siælstraft, aandelig Kraft. Als 
derdom har iffe fl 
aandskraftig, ad). ft 

et hans Aandskrafter. 
ærf i Aanden, aands⸗ 

ſteerk. Aandsliv, et. aandeligt Liv. Aands⸗ 
nydelſe, en. Nydelſe, ſom opnaaes -ved 
andens Kræfter; modſat den ſandfelige. 

Xandéngring, en. ud. pl. Eyfjelfættelfe, 
der nærer eller ſtyrker Aandskrefterne. 
Aandsnærvarelſe, en. ud. pl. den Egen⸗ 
ſtab, i Fare eler I Dieblik, hvor der maa 

de, adj. v. ſom 

les efter hurtig. Indſtydelſe, at bes an 
folde fin Fatning, og at vælge det Rette. 

ndepræg, et, bet Præg, ſom et Mens 
neſtes 
hans Aand. Aandsretning, en. Tilbeie⸗ 
lighed t. en vis Aandsvirkſomhed. Aands⸗ 
ægtſtab, et. Liighed i Aandens Evner, 

ens . 

le, Skrifter, Handlinger bære af 

aandelig Beſtaffenhed. aandsſlov 
flapper Aands⸗ ver 

fræfterne. xåndeflev , en. Svaghed, 
Slsvhed i Aandsevnerne, Mangel p. aan: 
delig Kraft. Aandefmidi 
t. at omſtifte Aand eller Stemning. (Øh: 
lenſchl.) andsſtyrke, en. Kraft i Sic⸗ 
len t. at udholde Arbeilde, Modgang, Sor⸗ 
ger; til at udføre vigtige Foretagender, 

haj mt. m. gen rkende, adj. ſom ſtyrker 
Aandskræfterne. aandsftærk, adj. aands⸗ 
kraftig. endstrang, en. aandelig For⸗ 
nødenhed. (Grundtvig.) Aandstvang, en. 
Zvang, fom paalægges den menneſtel. Aand 
I dené frie Virken, i Zænfning og Tan⸗ 
kens Pttring, m. m. AXandsvirfning, en. 
—* af aandelig Kraft. 
mor 
G. Miller.) Aandsvark, et. et ved Aan⸗ 

Aandovirk⸗ 
ed, en. aandelig, intellectuel V. (Y. 

"dens Kræfter frembragt Værk; et Skrift 
ell. andet Arbeide, hvortil Tæntning uds 
fordres. Aandsyttrin 
ning cl. Yttring af 
fer. 
aand adj. 
ulegemlig (modſettes; legemlig, ſandſelig. 
et aandeligt Vœoſen. Det aundelige Liv. 
2. ſom vedkommer Menneſtets Aand, og 

en. udvortes Virk⸗ 
ælens hsiere Kræœf⸗ 

ner rd) * ruden flere 
j. 1. ſom hører Aanden 

Uær dens Forhold t. det hoieſte Voſen og 
ſter, et. d. ſ. t. et evigt Av; gudelig, hellig. 

lige Betragtninger, Gange; den aandelige 
—* (jvf. geittlig.) 

ande⸗ 

—aandig, adj. D. f- 
aandelig, 1. Menneſtets aandige Na⸗ 

tur. (et af nogle Nyere indført Ord, der 
i enkelte 
udtrykke Begrebet.) 

ilfælde ſynes bedre ſtikket t. at 

Aande, en. ud, pl. Luft, Beir; iſœr 

det Veir, ſom Menneſter og Dyr ved Lun⸗ 
gerne, Giellerne, m. m. træœkke ind og ftøde 
ud gtennem Mund 0 
at tabe | 

lugtende) A. 2. Bevægelfe 4 Luften, ved 

Neſe. At trætfe, 
n ande. At have en ond (ilde⸗ 

(17) 
£ 

ed, en. Lethed' 
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24. ſigurl. act. bære Præg of 

. ker.) fig. d. f.f. Aaring. 

» 

er tlenlig t. at aandes. &. Luft. 

ande — Aargang. En 

Aanden eller ved Vinden. Der tom A. 
i Seilene. Ilden fik Aande 2: kuede op. 
(Moth.) 3. Damp, Eem af Menneſters 
Kande, af kogende Band ell. d. Binduerne 
ere overtrukne med "Aande. Aande⸗ 
”blæft, en. Aandens Udbleſen; Munds⸗ 
veir. Aandedrag, Aandedræt, et. pl. d. 

1. Gierningen at drage anden. 2. 
iden imell. hver Gang man trokker Vei⸗ 

Et langt A. At fige, læfe noget i 
ect Aandedræt. Aandefang, ef. Aande⸗ 
Irag. Aandegab, et, Lufthul p. ef Kar, 
en Tonde. (Colding.) Aandegiſp, et. Gi⸗ 
ſpen efter Veiret. Aandehul, et. Inſec⸗ 
ternes Aandehuller p. Siden. aandeklemt, 
adj. ſom beſperligen træffer Veiret, trang⸗ 
bryſtet, ſtakaandet. (deraf —— 
en.) Aandelav, et. en vis Maade eller 
Boining I at udſtsde Veiret. At udtale et 
Bogftav m. det rette A. Aandelyd, en. 
den Lyd, ſom det giver naar man udftøder 
Aandenz Aſpiration. (T. Hauchlaut.) 
aandeles, adj. ſom neppe fan drage Aan⸗ 
den, er nær ved at tabe Veiret. Aande⸗ 
Løsbed, en. ud, pl. Ailſtanden at vœre 
aandelgs. Aandepibe, en. Luftror. Aan⸗ 
depuſt, et. d. ſ. ſ. Aandeblæſt. aande⸗ 
puſten, (aandpuſten) adj. aandelss, ſtak⸗ 
aandet. (daglig ZX.) Aanderum, et. 
ødent Luftrum t. at kunne drage Aanden. 
ånderør, ef, Luftror. Aandeſtank, en. 

Stan, fom følger med et Menneſtes Aan⸗ 
den. Aandeveir, et. Luftftrøm, fom frem⸗ 
bringes ved at aande. haj 
Aande, v. å. og n. 1. drage Aanden 

(v. n.) At a. befværligt, 2. act. inddrage. 
véd fit Xandedræt, indaånde. Her aander 
man en teen Luft. 3. pufte Aanden paa 
noget. At a. paa et Speil. (jvf. udaande.) 

yttre + het 
Grad. At a. Kiærlighed, Dad, Hævn. 
= Geraf aandbar, adj. ſom fan indaandes 

Aar, ef. pl. d. f. [Joel.ar.] 

len; ed. en did af 365 Dage (ogſaa med 
andre Henſyn, end t. Øoleu, og om andre 
Himmellegemer. f. Cr. Maaneaar, Stierne⸗ 

Et godt, ſlet 
Aar. — Aar ud og A. ind, hvert A. uden 
Undtagelſe. At være i Aar ſammen, have 
een Alder. At være til Aars, gammel. 
J Aar, i dette A., i indeværende A. Ad 
Aare, næfte Aar. Øm Aaret, aarligen, 
hvert Aar. Aar for Aar, eet A. efter det 
andet, m. hwert ar, 
Lovfproget: et A. og ferAlger, 
i det neſtfolgende, Aaret tilforn, i det 
næftforegaaende Aar. z= 3) Xarbog,: en. 
Bog hvori Begivenheder aarviis optegnes; 

Aar og Dag, i 
vet ter, 

" Krønite, Annaler, Aarfolge, en. Mavenes 
ølge efter hverandre: agrgammel, adj. 
m hav et Aars Ader. Matyeng, en, 1. 

t 

4 Aaxgang — Aariag. 

tegning, en. Regning efter Aar; ell. 

. varer cet Aar. 

forz. 

Den Tid, 
hvori Jorden fuldender fit Omlob om Sos 

ud. pl. -fanmeget fom en Gienſtand vor 

. é æ 

Zidens Løb et A. iglennem. 2. Bam! 
af Tidsſtrifter (Dagblade, Ugeſtrifter, m. 
ell. af Prædifener for et heelt Aar. 5 
hundrede, et. ig or. en FTid af hunt: 

ar, Aarknude, en. K. elev Ring 
Quvegets Horn, fom vifer dets Alder. 
mærke, et. M. ſom tilkiendegiver et i: 
Forløb (f. Er. Ringene i Zræer.) 

regning af Aarenes Følge 2c. i Ehroni 
gien. Aarring, cen. i Træernes Ved, by 
af en ny fættes hvert A. Aarrætfe, 
en Rekke, Følge af Aar. Aarfæl, adj. | 
ev bleven gammel f Lykft og gode Da 
(Moth.) Aartid, en, ell. Aartider, pl. aa! 
Sicelemeſſe. (ſoreldet.) Aartuſinde, 
pl.-ct. en Tid af tufinde Aar. aart 
get, adj. poet. betynget af Alder, g 
mel. - ”Omfider du fluer din Loft, fart 
gede Hierte.XHertz. aarvarig, adj. 

Aarvexling, en. Aare 
Omſtiftning elev Følge. | aarviis, a 
efter: Aarenes Fslge, Aar efter Aar. 
b) Aarsarbeide, et. A. (om medtager, I 
fuldendes i eet A. Aarsbarn, ct. 1. a 
gammelt B. 2. åen, fom er født i fam 

med en anden. Hau er. A. med -m 
Aarsdag, en. En vis Dag i Aaret, ne 
den after vender tilbage, "Marsfejt, | 
Feſt, ſom cen Gang om Aaret hellighold 
Aarofrihed, en. Forlov af Tieneſte, 
Befrielſe fur noget (f. Er. Skat) paa et 
—— en. Spfættelfe, Udſætteiſe (f. 
med Betaling) paa et A. Aarsfode, 
gøde, ſom behøves i et A. Aaregriis, 
aargammel G. Aarsgrede, en. Or 
Jorden frembringer i cet Aar. Aaret 
en. det, fom er tillagt cen t. Fortæri 
ell. Underholdning i et Aar. (ſ. Maanel 
Loft.) Aarslam, et. aargammelt La 
Aarslen, en. Len for et Aars Tiene 
Aarspenge, n. s. coll. Xaréløn i Pen 
(Hvitfeldt.) Xarsfhifte, et. 1. aarlig O 

fining eler Ombytte. 2. Aarstiderr 
mſtiftning. Aarsſtud, et. det, ſom 

Tre ſtyder p. eet A. Aarstal. ei. Tal 
p. et beſtemt Aar efter en vis Tidsregnin 
Aarstid, en. 1. en vis Tid el. Deel 
Aaret. De fire Aarstider. (derimod: 
Aars Zid 3: en Tid af et Aar.) 2.1 
og beleilig Tid paa Aaret t. et vift So: 
tagende. Det er nu Aarstiden af man | 
pisie, t. at pløie. Aarstiener, en. de 
fom tiener for Aarslon. Aarsverfel, | 
i £ovfynd. Varſel ell. Friſt, ſom gives 
et A. Aarsveir, et. Veirligets Beſtaffe⸗ 
hed p. en vis Aarztid. Xarsvært, en. | 

i cet A. 2, pl, -er. en Vært, der fi 
varer i cet A. ⸗ aarig, adj. 1. af del 
Aax. (br. fielden.) 2. ſom er viffe A 
gammel; fun i Sammenſ. toaarig, tiaaci 
halvaarig. (Jvf. mindregarig.) — Aarin 

e - 
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: Haring — Hari 
L-er. et ar, m. Genfon t. Bejrs 

t pl.) Gode, flette 
F frie 

få 

43 Atgrode, (hel 
ri Aaringer. 2. D. f. f. er. 

5 

VM, ”JF øngte Xatinger.” Rahbek.) aar⸗ 
iz, ad; og adv. (3. årlegr.) ſom ſteer 
teert A., ſom beheves, regnes for hvert 
L — cerligaars, adv. aarligen, hvert A. 
Irkug, en. aargammelt Svægshøved. 
Yerecd, et. - forfættig Glade, fom cen 

trrict eller Bavde t. Henſigt at tilfste en 
242. (forældet. D. Lov i ogfaa. Aareth.) 

x ris Ergdom. 

5, liig Aarer, f Steen ell, Træ. hvid 
Jermot m. ſorte Aarer. == Aarebindfel, 
1. S. ſom br. efter Aareladning. Aare⸗ 
set, et. em Eygdom. Varicocele. aare⸗ 
ri. adj. fom har mange Aarer. Aare⸗ 
"79, en. Xareré Lob eller Strøg, ſaavel 
varmet, ſom i Jorden. —— en. 

Jates advendige Soeb. Aarejern, et. ſ. 
Ledejern. Aareknude, en. K. eller Hœ⸗ 
ie 2. en A. Varix. aarelade, v. a. Iſ. 
Se] aabae en Aare med et ſtarpt Jern, for 
tide Slet lobe ub. Aareladen, en. ud. 
i eg Aaercladning, en. pl.-er. Giernins 
3 af aarelade. Aarepreſſe, en. chirur⸗ 
2Redſtab, hvormed Blodets Lobei Aas 
ne ſtandſes i et vift Lem. XMarefpring, 
isrevæld, f. Kildeſpring. = aaret, ad). 
= har Aarer (2 og 4) aaret Zræ; guul: 

sart Marmor. . i 
:, Acre, en, pl. -r. IJ. år,] en Stang, 

zat i ben ene Ente, bredere vg flad i den fi 

idea 
ſteer uden A. (f. Virkning.) Man angav . 

mia, hvormed Fartoier roes frem i Vans 
næ Re d,”et. en Stroppe af 
Xe, fom tiener i Stedet for Aaretol. 

i „et. Aarens brede Ende. Aare⸗ 
"ad, et. Bevægelfen med Aaren, fom åen 
rate foretager; ogſaa: Aarekaſt, Aare⸗ 
Z3. - Naregreb, et. den sverfic, runde 
inte af Maren. Aarepind, en. Aaretol. 
trefeft, et. Aaregreb. (Moth.) Aare: 
Fe, et. Stib, hvorpaa Aarer bruges. Aa⸗ 
tifte, et. Stifte, Omverling af Roerkarle 
ix Fartet. Aareflag, et. Aarens Bevæs 
ie gfennem Sandet. retatt, et. d.T. f. 
Å: At holde Aaretag cl. Aareſlag TE! 

Aarle — Safæde. 

tidligt. paa Dagen, tidligt p. Worgenen. 
Gan fommer der a. og filde. (mindre 
igtigt br. nyere Forf. det ſom adj.) aar⸗ 

ledags, adv. tidligt p. Dagen. 
Aarlig, adj. f. Lar. . 
AXarfag, en. pl. —er. Det, hvorfor no⸗ 

get. ſteer, er til, el. lider en Forandring. 
(ivf. Grund og Ynledning.) Grund (ratio)- 
er egentl. en Xarfag, ſom vi tydeligt ind⸗ 
e og erkiende, fordi den beroer p. et Cau⸗ 
alltetsforhold i Sandſeverdenen (reelt;) v. 

ag (cauaa) tœnkes derimod altid p. et 
Forhold. Gud er A. til Alt. Intet 

mange Xarfager til hang Død; men den 
rette Grund v.ed endnu ingen. Han éc 
A. i min Ulykke. Af hvad A. kom han 
itte? Af vige Aarſager, fr viſſe Aarſa⸗ 
gers Skyld. Af den A. Jeg har Aarſag 
t, af være bedrøvet, (Jeg har Grund, 
mine: Grunde, til ikke at troe —8 
Et Aarſatgzeforhold. ( Cauſalitetsforhold.) 
Xarfagelee ed, en. Den Beſtaffenhed v. 
en Zing ell. Handling, at den ſtulde være 
cl. tenkes uden A. (Howitz.) ſaarſagelitzg 
a: cauſal Forbindelſe; Aarſatzelighed, Cau⸗ 
ſalitet: brugt af Nyere. 

Uarfagge, v. a, (Arreboe) df. f. foraar⸗ 
ſage (volde.)" N 

arvaagen, adj. pl. 
vakr af år, wüut; aarle vaagen, tid⸗ 
lig i Virkſomhed. ”Den aarvaagne Lærke.” 
2. vet vaagen, ganffe vaagen. At holde 
fig, a. 3. udſovet, et mere føvnig. Jeg 
var endnu ikke vet a..4. ſom let fan vaagne, 
et tungføvnig. En a. fund. 5. figurt. 
paapaſſelig, omhyggelig. a. i fit Kald, ps 
n Poft. — Aarvaagenhed, en. ud. pl.” 
Aas, en. [I as.] en langftraft Forhoi⸗ 

ning; ell. den overſte Rand, Rygning af en 
Heide. Ivf. Biergeas, Plovaas, Rygaas. 

Aas, en. Lokkemad, Mading. (Moth.) 
deraf: aaſe, v. a. 4. fætte Mading paa. 

Aaſted, et. pl.- er. et viſt, beſtemt 
"Sted, hvor noget er ſteet, (f. E. en Stade, 

2? cen, EN lange Tag, lade Aaren 
"2 fanme afde i Bandét. Aaretol, 
2 pl -l2. Pinde af Zræ eller Jern i 
rarsiete Keling, hvorimellem Aaren lægs 
12,7 ceret, adj. fun i Sammenſ. et ſex⸗ 
æret gartei, ſom har 6 Par ell. 6 Aarer. 
ed, v.d. ældes, blive gammel. (fiel⸗ 

at. "4 ” ” 

Jorfngh en. ſ. Urhane. 
v. 5. og å. f. orke. 

Yerle, adv. [Fsl. år, arla. A. S. aar.] 

fon, 

Misgierning) hvor en Synsforretning i en 
Sag, der handles om, kan optages. Aa⸗ 
ftedsmede, et. pl —r. 

fteg om, fan afglieres og beſtemmes (lige⸗ 
ledes: Aaſtedsforretni attedsfag.) | 

d. pl. åsidn.] Paa⸗ 
— (5. 800.52, Unfigt, & ieſyn. . £ov. . i n⸗ 

; X (Bor: 
A. ftaaer.” 

ſigts Skikkelſe. At lende een a 
ding) ”Maaffee han for bit ; 
Øbhlenfål. 73. Anfigtstrok, Miner. blid, 
bifter af Aaſt 

Xafæd, en. ub. pl, i Lovſproget: Sed, 
ſom følger Jorden. 

Aaſæede, et. pl.-r. Bopæl, Hoved⸗ 
aard, Sedegaard (færd. i Norſte Lov: 
en Gaard, hvorpaa den Afdøde har bog). 

* 

(J 

& ; 

- vaagne. [I. år- 

kovſproget: Møde, ” 
fom holdes paa et ſaadant Sted, Hvor en 
Skade er ſteet, ell. hvor en Sag, der tvi⸗ 



Uavært — At. 
' 

Aavpærł, ct, I M. Lov: den Skade, ſom 
filføtes en anden Mands Mark eller & v. 

bed, en. pl. —er, Forſtander for et 
Kloſter. Abbedi, et. pl. -er. et ſtorre, 
fornemmere Klofter, ſom ſtyres af en X. — 
bbedinde, Abbediſſe, en. Nonne, ſom 

foreſtaaer et avindeligt Abbedie. abbedlig; 
adj. abbedlig Bærdighed. . i 
Abe, en. pl.-r. [3. Api. A.S. Apa.] 
En udenfor Europa talrig Dyreflægt. 
Simia. 2. ſigurl. en Efteraber; en narag⸗ 
tig Perſon, Giogler. At gtøte, fig t. Abe. 
* abcagtig, ad. fom ligner en Abe i Ud⸗ 
feende ell, — —— en. ude 
pl. — Abea et. grimt Anſigt, ſom lig⸗ 
ner Abens; (Abefiæs, dagl. T. cart, 
en, pl.-er. En vis Art af Aber. Abe⸗ 
dragt, en. naragtig Dragt. (Veſſel.) Abe⸗ 
ante, en. naragtig Perſon, Fiante. (Bor⸗ 
ing.) Abekat en. 1. - fe. d. . je Abe. 

Abekiærlighed, en. utidig, overdreven Kiærs 
lighed, fom Forældre vife mod deres Børn. 
benoder, n. s. pl. naragtige Fagter og 

Lader, Abeſpil, et. Gickkeri, Narreſpil. 
At drive A Abeunge, en. liden Abe. 
Abevært, et. Narrevcerk, Flad, Santes 
vært. Abevæfen, et. 'abeagtig; Adfærd, 
Narrevæfen, . ' 

Abe, v. a. 1. drive Spot med, gætte. 
Den fom aber en Anden, glør 43 felv t. 
Abe, Ordſpr. (jvf. efterabe.) eri, et. 
pl. en Gierningen at abe; Abeſpil, Gans 
tedœrk. 

Abild, en. ſI. Apalldr.] et Xble, et 
Xbletræœ. — forældet; ligeſom Sammen⸗ 
fætn. Abildgaard, en, pl,-e. Ablehave, 

gthave. abildgraa, adj. lyſegraa ſom 
ark p. XÆbletræer, (Moth) graaſtimlet. 
om Heſte.) Abildtræ, et, Xbletræ. (ſ. 

Skovabild.) 
i plat, en. ſ. Øblat. Fifteſlegt, h 

orre, en. pl.-r. en Fifteflægt, hvor⸗ 
af ifær Ferſtvaͤnds⸗Aborren (Perca fdu- 
viatilis) er beklendt. E 

Academie, et. pl, -r. hoiere Lœrean⸗ 
ſtalt, Hsiſtole, Gymnaflum, m. m. — 

i 

academiſt, adj: ſom hører t. et Academie. 
Academiſt, en. pl.- er. den ſom ſtuderer 
ved et Academie. 

Accent, en. pl. - er. Tonehold paa Vo⸗ 
ealer og Stavelſer. 2. Tegnet, hvorved 

. Dette tilkiendegives; Tonetegn. — Deraf: 
accentuere, v.a.1. udtale m. et viſt Sta⸗ 
velſetryk; it. betegne denne Udtaͤle m. Ac⸗ 
center, At a. ef Ord. 

Acciſe, en. ud. pl. Afgift, Told af Spiſe⸗ 
og. Driffevave, fom indføres i en By. 
(Conſumtion.) Deraf: Mccifebod, en. hvor 
Acciſen betales. aceciſefri, adj. fri f. at 
betale denne Afgift. Mccifefribed, en. 
Acciſeſeddel, en. 0. fh 

ø 

Att, en. pl. —er, hoitidelig Forret: "få 
niug: Kroningsaet. 2. ſtriftlige Forhand⸗ 

21 

6 Act — Adeiſtand. 
finger t — Acterne i en S 
3. Hovedafdeling i et Skueſpil; Opt 
Deraf: Mellemact, en mindre Act, et £ 
tog imellem fo Acter, dér ikke umiddet! 
hører t. Skueſpillet. (Intermezzo.) 

Actie, en. pl. rx. Lod el. ligedeelt P 
i et Handelsſelſtabs Grund⸗ Capital. I 
tiehandel, en. ud. pl. Kieb og Salg 
Xctiet. Actic haver, en. = den, I 
er Eier af cen eller flere ſaadanne Lodd 
Ad, præp. og adv. [J. at, ad.] | 

dverhovedet Bemerkelſen af: til, hen 
hen imod, igiennem, efter; med Henuſyn 
Sted, Perfoner og id; og bv. desude! 
nogle Ziffælde paa adſtill. egne Maad 
A. præp. Ned ad, op ad Bierget ; | 
ad Dsren; ud ad Binduet. Hen ad Vei 
ad Hoire, ad Venſtre. At gade, drage, re 
komme ad en Vei. Jeg reiſte t. Helfing 
ad (over) Frederiksborg. Det ligger 
Roeskilde til (hen imod, i den Refnin 
fange ad (med) aen. re? 3 ſpite, 
nitte, loggre, knurre, true, fnyſe, bv 
ad cen. At vine, falde ad een. c<) £ 
Tiden: ad Aare I: næfte Aar. Det gm 
ad Dagen (ell. ad Dag.) Hen ad Aft 
"Det latter, lider ad Aften. d) € 
Udtryk: To, tre ad Gangen. Cen, ſi 
ad Gangen. —A naar m 
Hører. At holde g. Modſat: at ho 
fra fig 2: t. Gøire.) Hvad gaaer ad hai 
(om cen, der pludfelig forandrer fig, bli! 
vred, 0. d.) J denne Talemaade v 
nogle høre ad (Blochs Sprogl. I. $. 5 
andre den forældede præp. a eller aa 
paa. (Hsisgaard. Synt. 8.80.) At kom 
ad noget 3: faae, erhverve. B. adv. At 
ed, føle ad (nsie til.) At høre 20, ſpoi 
ad (høre fig for, fornemme.) Jeg ſpur 
dem alle ad. . At følges ad, hielpes 
(med hinanden.) At ſtilles ad, ſpredes 
(fra hinanden.) At bære fig dd. 

Adbyrd, en. [9. atburdr,] Adfoœr 
2. Tildragelfe. (forældet.) 
Ade, adj. af Adel, adelig, if. anſeel 

betydeligſt, vigtigſt. (I denne Bemarke 
ræœldet) br. fun i Sammenſ. — ad 

må aaren, adj. v. -baarne. adelfødt. 
bonde, en. (forældet) 1. Selveierbon 
Odelsbonde 2. Xgtemand. Adelby, 
Hodedby. Adelbyrd, en. adeli —F 
Adelfrøfen, en. (Hvitfeldt.) adelfodt, al 
v. f. af adelige Foreldre. Adelgade, en. $ 
vedgade. Adelhob, en. den ſtorſte De 
Hovedſtyrken, Hovedcorpſet df en Krig 
hær; (X. S. Bebel.) Adelhof, et. Sta 
dernes almindel. Møde; Danehof, Ad 
thing, Althing, Ri sbåg. Adeikone, e 
gtehuftru. & ab, tt. ud. pl. 1. at 
lig Byrd, Værdig bed Rettighed; det, 
cen er adel. 2. elftand, Adel. Ade 
amme, en. adelig Stamme, XT (ll 

Slegt. (€. &. Pontopp.) Adelſtand, « 



Adelſtand — Admiralſtab. 7 -  Udmitalftab — Adſporge. 
leds Biſtand imell. Skippere, fom hade een 
Reiſe for. (D. Lov.) Admiralſtib et. det 
Orlogsſſtib, ſom Admiralen fører. 

Adfftille, v. a. Iſtille.] dele et ſammen⸗ 
fat Heelt, el. afſondre nogle af dets Styk⸗ 
er; ſtille det, fom er forenet ;. gisre Brændfe 

imellem. At a. Klinten fra Hveden. Nas 
turen har adffilt diffe Sande. Skyerne have 
ut (fordeelt) fig. Danmark sdffilles 
(files) fra Tydſtland ved Eidern. Riget 
blev adſtilt (deelt.) Amerika er adſtilt 
fra de svrige Verdensdele ved Oceanet. 
(ivf. ſtille ad, fom oftere br. i Ordets egent⸗ 
lige Bemerkelſe: deler.) 2. fig. a) gisrte 

plid i; gisre Skilsmiſſe. At a. et Ven⸗ 
ſtab, en Forening. bb) gisre kiendelig, ud⸗ 

Lack⸗ . 2. ben adelige Gtaud, 
Mc i et Aige. Adelſtevne, et. almin⸗ 
gt Røde. (Scneralforfamling.) foret. 
tr 4, Adelvei, en. Hovedvei, Alfarvei. 
Velvildt, et. ſtort Vildt, Hiorte, Daa⸗ 
:5 Kaadyr. (Fondt neſten alle forældede 
rente diſſe Sammenſ. atter at optages.) 
Adel, en. ud. pl. [3. Adall.] yp⸗ 

alig, adelig —*88 adelig Bærdighed. 
Lære af gammel, bet Adel. Han vandt 
iz Adel ved Krigsbedrifter. At forbryde, 
ne ſin A. forbrudt. Adelen (ek. Adel) 
tis tabes ved ærelsfe Handlinger. 2. Adels 
fand, Gamfandet af Adelige fet Land. En 
iurig A., der danfie A. 3. fig. indvortes 
Fectrislighed, ædle Egenſtaber. Sicelens 
i = Adelsbrev, et. Brev, Patent, hvor⸗ 

Adelſkab meddeles; Adelspatent. Adels⸗ 
bd, ea. adelig Fodſel. e, en. 
st rlig Frae. Adelsgods, et. en fri Gædes 
zaard, et G. med adelig Rettighed. (Moth.) 
—— en. Adelſtandens Magt, Adels⸗ 
rilte. Adelsmand, en. Adelsperſon, en. 
ya, fom er af Adel. — AXdelsnavn, et. 
cꝛciigzt . (Srundtvig.) Adelsſtolthed, 
cz. G. der grunder fig p. Adel. Sadelig, 
id. 1. udmærket v. Fodſel og Æt; ſom 
ax of Adel. En a. Jomfra. 2. fom hører 
Velen. a. Titel, Rettighed. 3. fom har 
Lclens Rettigheder. Et adeligtJordegods. 
Adfard, en. ud. pl. Opførfel, Kand⸗ 

kmaade. Under A. efter oven (3: ſom 
tsren byder det.) 2. udvortes Færd, den 
Baade, ef Menneſte har p. fig. ”$ans A. 
ct fun vinge.” Moth. . 
Adgang, em. pl. —e. Indgang, Til⸗ 

tag. I. til ef Huus, t. en By. 2. Til⸗ 
sele at omme. At have fri A. fan 
ser Å. hos Kongen. A. til Hoffet. fig. Mid: 
"il, Seilighed t. at opnaae noget. A. til For⸗ 
fonmelfe. — Adgangsret, en. Net til. AX. 
Adjutant, en. pl. —er. Ifranſt.J en Of⸗ 

frrer, fom gaaer en General, Oberſt, ell. 
Aden het Krtigsbefalingemand til Haande. 
Atfomme, v. n. 3. ſtomme.] tilftøde, 

fænted, 2. fade, overfomme, erhverve. 
traligen oven Bing. (nu ſielden.) 
Ydfomft, en. pl.-er. Rettighed, Rets⸗ 

frande f. em Eiendom og dens Erhvervelſe. 
dr iave A. til noget. — Adkomſtbrev, ef. 
8, brorned A. eler Elendom bevifes. 

le, v. mn. 1. optage i Adelſtanden. 
fa. forædle, Dyder adle Menneſtet. — Ads S 
ka, en, Gierningen af able. 
Phde, v. 2. = led. - lydt. efterkomme 

i Bud, inſtre en Befaling, en Magt. 
* lyfte, v. 2. 1. attraae, have Lyſtet. 
fede.) Det man adlyſter, kommer ikke 
for ſnart. Ortéc. 3 

duiral, en. pl- er. het Befalings⸗ 
and over So⸗Krigsfolk og Krigsſtibe. — 
Nmirdleflag , et. F. fom et Admiralgib 
ry. Admiralffab, et. Forening om fæl: 

meœrke. c) gisre Borg 
lem. Han Fan ikke a 

es, 

el paa, ſtielne fnels . 
frille kure 

Byg fra Havre. d) paatierde, a 
Hvede, 

Dom. &. en Trætte, — Adſti 
gisre v. 
adſtille 

fig; forlade hinanden, gaae fra hinanden, 
ophæve en Forening, afſondre fi 
adftilt (ſammenloben) 

ad 
enet. foren 
Adffillig, adj. —— 

lige Kaat. Han har 

elk. (ſ. ſti 
a. — 

es ad.) 
dffillelig, adj. ſom fan abſtilles. 

Adſtillelſe, en. pl. —er. Gierningen at 
es det, at noget ſtilles, ſom for var 

forſtiellig. adſtil⸗ 
avt en a. Skiebne. 

* needorf.) Bilkaarene ere adſtilli ge: Ad⸗ 
lligt, alleſlags, mangehaande. ”Zo Ting 

ere adſtillige, naar den ene ikke ev den 
anden, forfticlige, naar den ene ev anders 
ledes, end den anden.” Sporon. (dog br. 
nu adflillig overhovedet fielden.) 2. pl. 
adſtillige br. derimod hyppigen for: nogle, 
endcel. Ja. Zilfælde. a. Gange, Steder. 

Adfitlighed, en. ud. pl. 1. Forſkiellig⸗ 

følennem , flæfte. i 

hed, Uliighed. 2. Mangfoldighed. (fleftent.) 
et heelt 

men adſplittede Slibene. Riget blev ad⸗ 
ſplittet. (V. G. Ordb. anfører Skrive⸗ 
maaden ad Aplider, fom nu ikke bruges; dog 
høres hos 
tet.) Adfplitning, en. 

Adſpre 

morke, ned 
at adfprede fig. 

Gienſtande. 3. Forlyftelfe, 
At ſege Adſpredelſer. 

v. a. 3. 
cen, (meft i part. pass. 

flaaende Foreftitinger. 
— & 

ER 

e, v. a. 1 og 2. firøe omfring, 

orge 
»verse 



.… at advare. 

Adſporge — Af. 

bled adſpurgt, "om, ” 2.ſpsrge fil Saade, 
” hæve ecus Mening. Jeg er itke bleven ade b 

fpurgt idenne Sag. 3. a. fit Brød 3: ſoge, 
erhverve. (forældet. Kingo. Mynßer.) 
Adſtadig, adj. [ec ud. Zvivl det foræt= 
dede: aſtadig, bofiddende.] fat, ſtadig, 
findig, ærbar, (modſ. fugtig, adſpredt, let⸗ 
findig.) En a. Mand. (Sneedorf.) a. i 
—I — Klædedragt. 
HOR sg ighed, en. ud. pl. . 

vare, v. a. underrette cen om noget, . 
han maa tage fig vare for. At advare 
een om en foreftgaende Fare. 2. paaminde, 
formane. Jeg har tidt nof advaret ham. 
— Advarſel, en. pl.-varfler. Gierningen 

At afve nogen en Advarſel. 
Advocat, en. pl. —er. Sagforer, Pros 

curatyr. 
Af, præp. [udt. av. J. af. Lat. ab, ex, 

de.] Benke Præpofitioné oprindelige Be⸗ 
merkelſe udtrykker en Bortfiernelſe fra Ste⸗ 
det, hvor noget var i eller pag, og Foran: 
bringen, hvorved det forlader Stedet eller 
Handlingen, fom der er begyndt, At hielpe 

nene gaae of Skole, af Kirke (modſ. i.) 
Soldaterne komme af Vagt. At tage fin 
Hat af (modſ. at fætte den paa.) At-fætte 
et Been af. . At plukke Frugten af Zræerne. 
At viſte Støvet af. Farven gaacr af. At 
reiſe af Landet. At kiore af Veien for 
een. At komme af fin Vei. At komme 
af Syne, af Dieſyn, af Lave, af Hende. 

gaae af Led. (bestil tan ogſaa reg⸗ 
mes de Zilfælde, hvori noget, ſom har 
været, betegnes fom ophørt; cl. naar man 
udtrykker et Ophor af den Stilling eller 

. Titan, hvori en Ting har været, At 
være af Mode, gane af Wode, af Brug. 
Lun er af fin Tieneſte. Pengene ere af 
Omlob.) 2. betegnes v. Præm af (med 
et Slags Bibegreb om Udtagen, altſaa 

ernelſe fra et Heelt) en Deel af noget, et Rod 
orhold I Henſeende t. Tal, Antal, Mængs 

de” Een af hundrede, To af 08, Ingen" 
af os. En af Selſtabet. At give fire a 
hundrede i Rente, En Deel af Sedenl 
Det mefte af Kornet. To Tonder af den 

En af de Lerdeſte. Den Bis 

met af 
henvntt af Kiærlighed. 
vanfmægte af Sult. BVanære, af en 
Gændelfe, af Ringeagt, ef Fortvivlelfe. 
4. et Midde£, hvormed noget opnaaes (causa 
instrumentajis) At leve af Urter, Byen 
har fin meſte Nering af Agerbrug. ”De 

- 

8 . 

En &. Def. — 

Det, fom en Tilſtand fan figeé at gaar | 
gen af Heſten. At tage af Bordet. Bor⸗ f 

4 

Up 

for 
Lemmer, ſterk af Helbred.) hg tuged 
ræp. af i dette Rilfælde, (ſom til 
unde fynes at være optaget efter der F 
c) er dog indſtrenket. Man figer f. 
kke en Mand af Klogſtab, af Forfigti 
en Ager af Frugtbarhed; men: en 
forjigtig Mand, en frugtbar Ager. 
dre indifrænket er denne Brug, naar 
ftaaer et Adj. ved det, Egenſtaben udt 
kende Subſt. f. Er. et Taarn af be 
lig Gside. En Pige ef en ſielden SE 

En Ager af tig Frugtbarhed.)] 

ta, ell. ſom er dens Aarſag, Anlednin 
(Jof. Ro. 3.) Kied af Livet, mæt af Dag 
træt af Reiſen, Uudtæret af Lidelſer, nå 
ſlaaet af Sorger. 8. J Stedet for Gen 
tivus, eller til at omſtrive denne Caſus, 
viſſe Tilfeelde (f. Cr. hvor Talen er om 
fraſtilt Deel af noget, om Eiendom, o 
en Tings Dele eler Beſtaffenheder, na 
de færftilt pmtaleée, om en, Efterlignir 
td. Gientagelſe m. fl.) Grene af Zræ 
laae ftrøede p. Veien. (men: Zræcts Gr 
ne; iffe: Grenene af Zræct.) Skindet 
en Agl. Han er ikke Eier af noget. Ha 
var Eier af mange Godſer. En Son« 
den forrige Præft. Han er en god Ven« 
Manden, en Ven af Hufet (3: Familien. 
Længden af et Huus. Roden auf et Tr 
gader ofte Dybt i Jorden, (Men: Træe! 

NE.) Paa Toppen, p. Siden 
Billedet af en berømt Mani 
Brevet. [Hvor Præpofitfon« 

er 
Bierget. 
Gienpart 

i dette Zilfælde fan bruges, uden Spro 
fell, ell. hvor fprogrigtig Brug fordr: 
Genitivus, lader fig her ikke udvikle, c 
er en Gienſtand for Syntaren.] 8. 
Sammenſcetn. med Subſt., Adj. og Vo 
ber, gaaer prep. af deels ud p. en pan! 
ling, hvorved noget forlades, fiernes, bor 
tages fra, forandres ved en Gienſtand, el 
udgaaer, ſtilles fra et Sted df: Cr. afbryd 
afdrage, Affald, afgage, afgyde, Afhu 
Aftom, Afreiſe, aftage, aftvinge;) der! 
hemerker den, ſnart en Formindſtning, Fo! 
ringelſe ell. Overgang t. noget andet (A 
art, Afbraek, affældig, aft øv, v. n.) ſna 
en Benegtelſe eller Opheveiſe af Begreb 
(Afgud, Afgrund, Afmagt, affixle, afſig 
affintig) en Beining, en affides Beliggen 
hed (Afdal, Aftrug, afliggende, afvige) ce 



Af — Afartning. 9 

ræ⁊wries (alglerde, aftuffe, aſmaale, afs 
im m. — 3 en vis Betydning tan 
" find næften til alle Berber, fom des Støvet maa afbankes. 

og Forandring, og afprygle (f. banke af.) 
Pet, — Afbankning, ert. pl. - er. 

ie en Handlin 
T ficx de: af ophøre ganffe med Vand⸗ 
»Ar, ell. at Scinge den til Ende; liges 

Afbade — Afbinding. 
Afbade, v. a. 1. S. aftoe, afvaſte. 
Afbanke/ v. 2. tr» faar af v. at banke. 

banke dygtigt, 

Afbarke, v. a 1. tage Barken af. At 
. 5 Saber af en Forandring, ell. af en a. en Eeg. Afbarkning, cn. pl, = er, (li 
And, hvori noget ſteer. Dog ſettes geledes br. afbaſte.) 
irꝛũtioren fielden foran Verbet, eller Afbede, v. a. 3. [bede] Bede om Kors 
na må dette, i andre Tider, end i ladelſe for en Fornærmeljfe ell. Forſeelſe. 
mt, 
I fee. At have affpiift; at faae 
zar fan afdrig faae afdand et. 
iz afblo , ér nær ved at afblom⸗ 

pass. eg altid med re let Ut afbede fin Forfeclfe hos cen. (ſ. Af⸗ 
æſt. bigt.) 2, afvende ved Bøn. At a. en for⸗ 

Planten tient Straf. 
Afbenytte, v. mn. 1. 

ir. Det har nu aſtordnet, afregnet, — at benytte (forſt. fra dette.) Bøgerne, han 
Jus ſiger vel ogſaa: Det maa dog'ens tillod mig at benytte, har jeg endnu ikke 
"AT af, men denne Stilling af 
?⁊xæñtionen er i diſſe Tilfælde fielden.) 

alle afbenyttet. . ' 
Afbeſtille, v. a. 1. affige noget, fom ” 

1, præp. ef forekommer desuden deels var beftilt. At a. en Vogn. 
2 adv. f. Cr, Hvor bliver han af? At 

ae cen ften 
Afbetale, v. a. 1. afdrage p, en Gield. 

: af 3: lærte den v. cgen Jeg tilbød, at g. 100 Rolr. om Aaret. 
srnartfombed, uden Anviisning; deels 2. betale det fidfte af en Gield, afgiore 
 atfiltge egne Udtryk og Talemaader, den ganſte. Glelden er endnu ikke afbe⸗ 
"Gr, et Evighed, fra evig Tid; af B 
"aickn (eller fra Begyndelſen af.) At 

es= talt, — Afbetaling, en. pl. -cr. 7” 
Afbetiene, v. a. 2. br. i daglig Tale 

"me ef med Noget (mifte det) ; FS ef for: benytte, betiene fig af; men urigtigt. 

st Mand af Prrengen. — Af fig, ſom oa 

vin, af fri ne df egen Drift. ny, 
2 fort af, fra e Begyndelfe. — Af 
ca mil 2: undertiden, nu og da. Jen fær: 
1% Focbhind. med V. at være: pan veed 

Dage). — Afbetiening, en. Brug, Anvendeiſe 

Afbevife, v. a. 2. 
e Beviſer. 
eviiſsning, eg. (V. S. Ordb.) 

giendrive med gyl⸗ 

unge Zræer. fig. at a. 
ſidſte Stavelſer høres. 

2ct, af en Bonde ˖ at voerd (fiden han a. en Heſt. 
7 en Bonde.) Af en Preſt at være, er 
a enfoldig nok. 11. Paa en egen Maas værelfe at afbede en Forſeelſe. (f. afbede, 

Afbigt, en. Gierningen, i Bidners Nærs 

t, og med forandret, langtrukken Udtale 41.) At giere offentlig A. 
ze ell. aꝰe) bruger denne præp. hos XL Afbilde, v.a 1. [X. abbilden.] gisre 
ram, deels egentlig, deels ſom adv. hvil: et Billede af en Perfon ell. Zing, ved Teg⸗ 
2 Brug dog aldrig finder Sted i Skrift⸗ -ning, Malning, udffaarst ell. udhugget 
nugget. Frugten er 2'e Zrægrne. Dan Arbeide, cell. paa anden Maade. At a. i 
ze fine Klæder ae. fan er aldrig a'e Marmor, i Bor. 2. fig. beſtrive liveligt, 
?z.agen. 
7. Heiſsgaards Syntax S. 269.) 
Afcrbeide, v. a. 1. 

tr ejerbeide en Gietd. 

T.31 
'»tas,) fornemmelig i Naturh. 

var taldes en Afart, ell. en virkelig fors 
ttlig Art.“ Hornemann. 
Aierte, v. n. 1. 

Tag Laaſen af: Den er a'e. giye en livagtig Foreſtilling om noget. 
Phantaſien afbilder os fraværende Gien⸗ 

betale m. Arbeide. ſtande. 3. foreſtille figurlig cl. allegoriſt, 
give en billedlig Foreſtilling. (V. 6. 2.) 

Yjaært, em. pl. —er. en noget forandret, — Afbildning, en. pl. -er. 1. Gierningen . 
fle forſtiellig så. nv Art. (Va- at «. 2. det fom er afbildet, Billede. 

i ”Det er afbildningeFraft, en. S. Phantafie; Ind⸗ 
e zoanſteligt at beſtemme, om en Plante bi 

Afbinde, v.2.3. [binde] binde noget 
i flere, ſœrſtilte Dele. 

arte fig, danne fig Peg. 

dningo raft. 

At a. Kornet i 
2. borttage, aftage en Ting ved 

r ca noget forſtiellig Maade. (fork. fra at binde noget om den, "At a. en Borte. 
Xæte) En Plante afarter ofte 

” pb-æ, - . 

ved af 3. afu. et Duus, danne og forbinde Som: 
Aottes t et andet Klima, — Nfattning, mernærket til Huſet førend def reiſes. — 

i Afbinding, en. pl. er. 

an blev afban⸗ 

blive færdig med 

At a. en Beſtoldning. — 

Afbide, v. a. 3. [bide.] ſterre, gnave af 
med Zænderne. Queget har afbidt Top⸗ 
pen, Barken p. 
Ord 3: ikke lade 

Afbidſle, v. a. 1. tage Bidfel af. At 
J 

ÅJ 



Afblade — Afbrænding. 10 ' Afbud — Aifdreining. 

Afblade, v. rå 1. tage Bladene af, blede. Afbud, et pl. d. f. Bad, hvorv⸗ 
At a. Træer, Kaal. — Afbladning, en. ge Budffab Løfte om at for 

Xfolante, så 2, i. give blant, blanc, el. t fende A. At faa! 
polere. (V. 6 Der om fra ham. 

lege, v. 2. 1. borttage v. at blege, fbulne, v. md, 1. gage af ved 9 
At a. en Plet. Farven er afbleget. "ning. Neglen er  efbulnet (bulnet af. 

Afblomſtre, v. n, 1. fade af at blom⸗ —— ve a. 1. dele af i Bunt 
fire, tabe Blomſterne. Denne Plante afs At a. H 
— i to Dage. fig. en afblomſtret 

—— — 2. tage bort ved . 2, og n. 2. tage bort ve 
at blæfe. * affeie ég afblæfe rebet. 
2, v.n. gaae af, falde ned ved Blæft. ( 
blæfe af, ſom er den mere brugel. VAN K 
3. at a. en Canon, renſe den ve Krud. 
4. Welk 3: afſtummet, affladet. — 
Afblæsning, en. 
Afbomme, v. a. 1. ſtille ved det vævede 

Ze aa Bœverbommen. At a. en Væv. 
one, v.a. 1. blanke, polere ved Bo⸗ 

sing, f. bone. 
fbrafe, v. n. f. brafe. . 

. Afbringe, v. a. 3. (f. bringe.) bringe 
gen a formage cen t. at lade fare. 

—* a et Ak æt. 
d, d. Gierningen at 

—8 2. LAN LA tandsning. af⸗ 
bejde uden Afbrud i tolv Zimer 

ruge, v. a. 2. fage al den Brug og 
myte of 8 ét, ſom man behøver el. vil 
ave. an ikke a. det i Des. Bogen 

har jeg F rugt. 
ruſe, v. n. Holde op at bruſe. 

(Oullet har afbrufet.)” fig. Vreden har nu 
afbru os ham. 

, adj, v. affalden ved af brifte, 
—** Kalten, Lakeringen er afbruſten. 

de, v. a. 3. [f. bryde.] tage af, 
Jtille fra ved .at bryde. 
en Blomſt. (f. bryde.) En afbrudt Green. 
2. nedbryde, ſloife. At a. en Bro 
Huus, en Munr. 3. adſtille, gisre u am; 
menhængende. - Biergtlæden afbrydes her fe 
ved en flor Dal. 4. fig 
Skaar i. Denne Tildragelfe. afbrød deres 
venſtabelige Forbindelſe. b) flutte7 ende 
pludſeligen. Han afbrod med eet al Om⸗ 
gang m. mis. At a. fin Tale, fine For⸗ 
retninger. — afbrudt, br. ſom adv. At 
tale afbrudt ul ammen ængende, med Ops 
bor. — Afbryd rydning, en. 

fbræk, en. F abe, ab, Hinder, Ind⸗ 
* Xt giore A. i noget At lide X. 

Afbrække, v. a. 1. d. f. f. afbryde, — 
Afbræfning, en. 

Afbrænde, v. 2. 2. søde egge, tilintets 
gisre ved Jid. At a. en By. Gufet er 

reent afbrændt. (jvf, brænde af) | 2. fage 
bort ved at brænde. At a. Halm, Stubbe 
p. Marken. 3. affyre, lade paae op i Ild. 
At a. en Kanon, etFyrværker rændt 
Biin, hvori man har tœndt Ild, ſom for⸗ 
tærer det Stærke. Afbrænding, en. 

t a. en Green, 

g. 2) ophæve, — 

—5 — en. pl.- e Den, fon 
udflyttet fra en By ell. Gaard f. et 
liggende Sted, eller p. en Deel af Gi 
dené Jorder. (Parcelliſt. ban bar 

>. Afbyggere p. Dovedgaardens, Byens 
mart er. | 
— en. nd. pl.Xt, Xftom. 

ælge, u. a, 1, frille ved Balgen. 
—* 
fbære, v. a. 3. [bære.] "bære, — 

ik. Klæder fil de ere opflidte. At a. 
Klæder. (8. G. O. | 

Afbode, v.a. 1. gisre Bod for, affo 
. (feldent.). q; meſende, afværge ved 8 
ben, m. a. et Dug. 
sier ig md PN ie t. en Side. 

a. en Green. 2. aflede. At a. en Aa 
et nyt eob. — Afbeining, ex. pl.—er. Gi 
— at a., Peinin en Side. 

on, et. bd. fbigt. ( D. e.) 

Afborſte, v. a. £ tage bort ved 
Borſte. At a. Støvet p. cen Kiole. 

Afcirkle, v. a. 1. afpaſſe, affætfe ni 
en Paffer. fig. At gaae m. afcirklede Skri 
etrvig viſe Ferſon, ſom afcirklet har i 

é 92 

A al, en. pl. e. en affibes fi gende D 
* v. 4, 1. tage Fug fight f 

ved Varmen. At a. Linned. 2. komme 
at bortdunſte. At afdampe Saltlage. 
Afdampning, en. I, - er. 

ele, v. a. Iſ. dele.] adſkille nog 
t Heelt i Dele, a. et Skrift I Capitlet. 

en Stue ved et Skillerum. 2. afſond 
ra Feelledſtab. At a. en Bondes Jord. 

eling 8, en, pl,-er. Gierningen 
. en afdeelt Part, en vis * 

ig v. 1. ſtille fra v. Dige. 
di ing, en. pl em er. 

* Afbetaling pi get pl. d. £ 
Gield. nn Gun til paa Capitale 
2. Afkortning. Dette Forſtud fommer | 
Afdrag I hans Arbeidslon. 

Afdrage, v. a. 3. ſdrage.] affsre, a 
træffe, At a. fine Skoe, Klæder. 
trætte bort fra. At a. cen fra et Forbun 

ætfe. Det ' 

ele 

efriger Ud 4. a —5 2 —* 
afdraget i hang fønning. — rag 
—— 
— v. 2. 1. afbryde ved at dre 
hid'vg did. a. en —X 2. borttage me 
et Dreiejern. Dige Kanter , ujevnhede 
man afdreies, 3. afboie, give et nyt Lol 
Hvo fån afdreie Fleldftrømmen i dens Løb 
(ivf. v. n. dreie ef. ) Afdreining, en 



Aſdreining — Affalde. 

-er. 1. Glerningen at aftrele. 2. def, 
⁊ aeget dreles af fra en vis Retning. ” 
YDrift, en. i Stibsſproget: Forftlellen 

meen ten Curs, et Skib ſtyrer, og den 
Bi <L finte, fom det virkelig feller, fig. 
"Den AJ. Ammeſtuehiſtorier havde givet 
z3 fæfefoft.” Rahbek. 

IRrifte, v. 2. 1. renſe ved Driftning. 
Yi c. Koen. 
YAriffe, v. a. 3. ſdrikke.] drikke Alt 

rr. (B. 6. O.) rettere: opdrikke. ( Der⸗ 
met: har de endnu ikke afdrukket? 2: er 

cadus iffe færdig med at drikke.) 
Afdrive, v. a. 3. [drive,] uddrive, bort⸗ 

triac. At — —— — * 
Endtetonfien: e ce Metaller fra 
Grtfer, hvork be 
Emeltning, 3. drive et arbeidende Dyr 
cz færtt, udflæbe, At a. en Stud. (V. 
z. O.) ff. v. n. drive af. — Afdrivs 

, en. pl. - er. 
anfte, v. mn, 1. bortdunfte, —— Af⸗ 

en. ' 

Ryde, v.a. 1. giore dybere, afſcenke. 
& mm Grue, — Afdybning, cen. pl. — er 
Appetfe, v. ea. 1. tage Dæfningen af 

ed Berd. (Man afdakker et Bord; men 
stbyller Bet ſom er ſtiult ell. tilhyllet.) 
IRæfming, en. pl. =- €tT. ' W 

XNæmme, v. a. 1. hindre, forebygge 
Sandets Udisb ell. Dverfvømmelfe ved en 
Tæmning. At a. en Flod. — Afdæemning, 
ca. pl -er. 
XR , part, af det nu el brugel. * 

Dea, fom er død. Den Afdødes Efter⸗ 
teaftab, Gode, Burn, Slægtninge. Øens 
X Mand. 3 den Afdødes Sted. 
Sømt, adj. v. (Moth.) ſ. paadomt. 
Affade, v. a. 1. komme Drikkevare af 

rt Zad i et andet, ell. af ſtorre i mindre 
Kate. Vinen i Drehovedet ſtal affades p. 
Lakere. 
Affald, et. pl. d. f. JIsl. Affall. 

Fad fra et Sted, Nedfald. Lovets A. 
2. gad, Aſlob (om Band.) 3. det, ſom 
falder af. At ſamle A. i Skoven. A.t 
es Fragthave. 4. det ſom levnes, falder 
ef, gaaer til Spilde. A. i en Huusholds 
sing. A. af Metal, fon forarbeides. 5. 
rafald fra —* EGStaren — Magt. 

14 

- for Fit. 

troet denne. 

Affalde — Affryſe. 

aftagende) Zone. (Carſtens.) De affaldne 
* aldne) Provindſer. — affalden, om: 
Folks Udſeende: mager, indfvunden. a. i 

lee 1. (er) veife, drage, flytt ate, v. n. 1. (er) reiſe, drage, flytte 
fra et Sted. (fieldent.) , 86 FÉ 

Affart, en. Bortfart. Skibets A. 
Affarvet, adj. v. broget. Men bruges 

meft om Farver, forſtiellige fra den, ſom 
hører til en vedta en ell. befalet Dragt. 
Skisndt han har: Borg, gaaer han i afs 
farvede. Klæder. Præfter og Officerer 
maatte tilforn ikke bære affarvede Klæder. 
Affatte, v. a. 1. [det tyoͤſte abfaffen.] 
—— opſoœtte, forfatte, (om noget 

gt. ” feriftli 
indeholdes, ved chemiſtk fa Affavne, v. a. 1. afmaale fadnevils. 

Affect, en. pl.- er. Gindsbevægelfe. 
Affecteret, adj. v. itfe naturlig, konſtlet, 

Affeie, v. a. 1. borttage ved Felning, 
sm. en Koſt, Barſte. Affeining, en. pl, — er. 

Affiedre, v. a. 1. plutfe Fledrene af. 
Affile, v. a. 1. tage af, tage bort med 

fremkonſtlet. (Sv. tilgiort.) 

. En Fitl. a. et Somhoved. 2. polere ved 
Biling, At a. et Gevær, — Affiling, en. 

. — er. i 

P Affinde fig, v. rec. 3. (f. finde) forliges 
m. cen om cen Fordring, v. at tilſtaae nos 
get af dens Beløb. At a. fig med cen. — 

ndelfe, en. (Rahbek.) 
e, v. a. 1, fiſte tom, gløre tom 

an. hd 

Mifaae, v. a. 1. tage af ved at flage. 
Den afflaaede Hud. of F 
F od, et. det;z fom flyder af ell. fra 
e ted. 

Afflyde, v. n. 3. &. flyde. (er.) flyde 
bort, finde fra, have Afløb. Det overs 
ſtyllede Band er endnu itfe Alt ver . 

Afflakte, v. a. ſſ. flæffe.] ſtille fra 
ved at flætte. ' HED 
Afflode, v. a. 1. tage Floden af. 
Affodre, v. a. 1. give det ſidſte Foder. 

Rogteren maa effodre Ovæget inden han 
lægger fig. (At have affodret, ogſaa: være 
færdig m. af fodre.) 

Affordre, v. a. 1. Trævé, æffe noget af 
gen. Nøglerne bleve ham affordrede. Man 
affordrede ham fin Kaarde. Affordring, en. 

Afforme, v. a. 1. give en raa Materie 
én vis Dannelfe. f. forme. 2. tage Fors 
men af nøget i cn blød Materie. At a. 
noget i Vor, i Gips. — Afformning, en. 
pl. æ er. ; 

Affragte, v. a. 1. leie af cen, imod aft 
tragt. At a. cen et Skib. 
tte, v. a. 1. rudlokke af een ved 

Fritten, idelig Spørgen. fan føgte at 
affritte Tikneren, hvad Herren havde bes 

Affryfe, v. n. 3. f. fryſe. (er.) 
af volt. (fun i —— —e— 

ive 
s A 



Affyre — Afoaae. 
"ER ' 

Affyre, v. 3. 1. lefe, afbrænde et Sky⸗ 
—— a. en Kanon, — Affyring, en. 

ffælde, v. a. 1, (ſieldent.) a. en 
Vaev, ad: at aftage det vævede Toi. 
Affaldig, adj. broſtfœldig, ſtrobelig. 

2oprorſt, ulydig mod . gammel og a. 
Regieringen og Øvrighed. At gisre Fol⸗ 
"Tet ajfælbigt, — Affaldighed, en. Skra⸗ 
belighed, Ovaghed. '" 
. Affærde, v. a, 1. brugtes tilfſorn i St. 
for det følgende: 

Affærdige, v. a. 1. [det T. abferti⸗ 
gen.] 1. afgisre, bringe til Ende. At a. 
noget t en Bot. 2. aflende ſtriftligt Mer 
mundtligt Bud; udſende en Perfon i of⸗ 
fentligt Rrende. 3. give Svar og Ves 
ſted. At a. en fremmed Geſandt. — Af: 
færdigelfe , en. (V. S. O.) Affærding, 
n. (Hvitfeldt bruger det for: offentlig 
Fuldmagt, Crcditiv.) 
—— en. pl.<er. Yngel, Afkom. 

(om Born. A. S. Vedel.) "Jordens Grode 
og Quegets Affodning.“ O. Guldberg. 
Afferec, cf. ud. pl. udforſel, Afforſel. 
(Svitfeldt.) 
Affore, v. a. 2. afdrage det, fom een 
var tført. At a. fig fine Kloeder. De 
sffortg, ham ten kongel. Dragt. 2. føre 
bort, bort fra. : De Fangne [od han af: 
fore (fore) t. Fæftningen. a. Vanter ved - 

- Render; Grofter. 3. renſe Maven. afføs 
rende Midler. —= Afforelſe, en. Giernin⸗ 
gen at afføre (1. 2.) Khæternes A. — Af: 
foring, en. pl. —er. (ifær i Bemarkelſen 
3.) Den fltærfe Afforintz har fadet den 
Enge. — Afforfel, én. Bortforſel. 2. Af⸗ 
drag i ct Regnſtab. (3. S. 2.) 

Afgaae, v.a. 3: [gaae.] Afmærte; af⸗ 
maale ved Skridt. SN et Markeſtiel * 
dent. EN ” 

Afgaae, v. mn, 1. drage bort, gage bort, 
tage afſted. Poſten afgaaer i Morgen. 

pperen, Budet er endzu ikke afgaacrt. 
2. omme fra en Beſtilling, et Embede, 
Gan er afgaget med Penfion. Ved denne 
gorandring afgaae endeel Vetiente. 3. 
komme til Afdrag, afkortes. Det fan a. 
i hang Len. 4. fratages, fragaae. Der 
ſtal intet a. ham i hans Settighéd. 5. af: 
aae ved Døden, dør; uddsee. 

gangne, afdede. (Jvf. gaae af.) = Af: 
gang, en. ud. 9 [J. Anangr.] 1. Af⸗ 
reiſe. Poſtens A. 2. Aflob. 3. Aftreæk, 
Affættelighed. Varene have god A. 4. 
Formindſtning, Perfoneré Udgang. af Lifter 
og Mandtal. A. og Zilgang. 5. Afſted, 

Aftakkelſe. Ved hans X. fra Embedet. 
6. Mangel; Afbræt. 7. Død, dødelig A. 
Ved denne Linies A. uddøde hele Slægten, 
8. At fomrhe i A. a) komme af Brug, 
af Mode. Fh) komme i Forfald; ikke være 
Tænger I Drift. i 

- 

AN 

49 . 

na 

.… fyive, vi ax 3. [give.] give af fi 

Den YE . 

aa - 
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Afgade — Afgravning. 

Afgade, en. ph-r. affides Gade, Sti 
de cl. Gyde. 
Afgang, f. under afgece. 
Afgienne, v. a. 1. . gienne, drive fre 
Afgierde, v. a. 1. fraſtille, affutfe 1 

et Gierde. — Afgierdning, en. 
Afgift, en. pl. - er. hvad Jorden 

ver af fig, Afgrode. (ficldent.) 2. d 
Torp cen maa. afgive for Leie og Brug 
Jord ell. anden Befiddelfe, enten t. Eier 
ell. t. Staten. At ſvare en hel AX. Den 
Bonde fidder for en ringe A. Afgifter 
indgagende Vare. = afgiftsfri, adj. 
for at fvare A. Det modfatte: afgifrspli 
tig. — Afgiftslehn, et. fordum: Let 
hvoraf foaredes "én beftemt garlig A. 
Kongen. (Mandir d. Sammervæfen. 14 

pde. Diffe Miner a. et rigt Udbytte. Ds 
ſom Godſet afgiver ; ſtrekter iffe engar 
tjl at betale Statterne. 2. Stille, give 
Tileneſte; om Foli, Mandſtab. At 
Folk, Soldater fif Weiarbelde. 3. gi! 
fra fig, aflægge, aflevere. a. et Bre 
Karlen er efgivet t. et andet Regimen 
4. give ſtriftligen, ell. ved mundtlig Fo 

"Haring. At a. en Betænkning, Ertlærin/ 
— Afgivelfe, en. Gierningen ar afgive. 

Afgiere; v. a. 3. [giore.] fuldend 
bringe t. Ende. At a. et Arbeide, 2. 4 
tale, beſlutte, giste klar. Bi have afgio 
imellem os, at ꝛe. Den Sag er afgio 
At a. en Trette (ved at kiende imellem d 
Stridende.) 3. domme m. Vished ell. Til 
lid om,en Sag. (ifær i part.) Tale I el 
afgiorende Tonc. — afgiort, br. for: vig 
upaatvivlelig. Det er en a. Sandhed. ( 
daglig T. ogſaa: yndet, afholdt. Gan ce 
meget efgiort f den Famitie.) [Ivf. gror 
af. =— Afgiorelfe, en. Gierningen at af 
gtore (i Bem. 1 og 2.) Tilendebringelſe 
endelig Beflutning. Det hafter med Ca: 
ens A. — HE 

s Aftzlands, en. ud. pl. ſtarkt Gienſtin 
fig. Afvræg af en Fuldkommenhed; — 
af en ftor Egenſtab. “Han, ſom er Gud 
Voſens Afglandés.“  Mynfter. 

atte, v. a. 1; gisre fuldkommen 
glat. — Afglatning, cu. pl. — er. 
——8 v. 3, I. afgnave ſmaaligen 
(8. S. O.) 

Afgnave, v. a. 1. tage bort, ſtaffe bov 
ved af Hnave. a. Barten paa et Træ. 
vw fB 106, v. 2. 1. tage af ved Gnidning. 
a. Pletter paa Sol. 2. renſe v. Gunidning. 
a. en Lyſeſtage. — Afgnidning, en. pl. - er. 

Aftzrave, v. a. 1.093. [grave.] tage 
af m: en Spade. a. Græétorv. 2. afmerke, 
afgrændfe ved en Greft. At a. et Skiel. 
3. aflede ved Gravning. g. en Aa. 4. be⸗ 
tage Adgang til, ved at kaſte en Groft. 
Xt a. en Vet, en Sti. — Afgravning, en. 
p e » 8. "+ . 

* 
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Sigrand, en. pl-c. Gi Dyb, hots 
sat man ef fan maale ell. sine, ct 
ze Srælg. Havets A. Jorden aab⸗ 

man Afgrunde. 2. fig. en urandſa⸗ 
x. ormmelighed, en Sag, ſom vi tan 
i ades; noget, ſom fænkes i overor⸗ 
dttig Rængde eller Grab. En A. af 
Fer ortærvetfens sa ( 

Ygrradfe, v. a. 1. afdele 
* efid a. en Mark. — 
ROB, en. 

afſondre 
fgrænds⸗ 

Aiqtesſe, v. a. 1. giore bar for Brad. 
i: tede Ssæget a. en Eng. ” 
Afrede, en. ud. pl. Svad Jorden gi⸗ 

am af fig til Menneſtets og Huusdvrs 
Zug og Nydelſe; dog iſer om det, ſom 
i frembringer efter Dyrkning. Denne 
E2 gov fan en tinge 4. - Af Kartoflerne 
; faren har jeg faaet en god A. ”Borte 
mn Roger Afgrode af Mark ell. Skov.“ 

Yiqrafte, v. a. 1. aflukke, fraſkille ved 
rå Sreft, a. en Bei. — Afgreftning, en. 
ka. 
Ywd, en. pl. — er. IA. S. Afgod.] 

"indbildte, opbigtet Guddom, og Billedet, 
in fereftiller en ſaadan. Hedenſte Af⸗ 
kig. En A. af Træ, Sten. 2. fig. 

doorraa man fætter alt for hel el, overs 
natlig het Priis. Penge ere hans A. 
åte Barn var Forældsenes A. == Af⸗ 
* et. hvorpaa der offres til Af⸗ 
BT, 
2 J. Yygudsdyrkelfe, en. Tro p. Af⸗ 
NT, og den dermed forenede Dyrkelſe; 
Fnathtigme, f yrker, en. den, 
«nm far en ſaadan Tro. Aftudsoffer, et. 
zetienAfgu.  Afgudsprætt, en. — Af⸗ 
*detenpel, et. hvor Afgudsbilleder uds 
Aes eg Afguder dyrkes. Afgudotiener, 
u. d. ſi ſ. Igudsdyrker. Afgudstienejte, 
2. Aigadedyttelſe. = Ufgude i, ct. Af⸗ 
atsterfelje, At bedrive A. (fe. bedrive 

Bd noget, gisre det £. Gienſtand for 
a ctcrdreven Attraa og. Kiærlighed.) afs 
MP, adj. ſom hører t. Afguder og Af⸗ 
Aleri: er forfalden t. Afguderi. 
Aftunſt, en. ud. pl, ”tigunf. (6. Tau⸗ 
"SO flig, adj. ugunſtig. (A. 9. 
"da . "dl 

Ajgede, v. a. 3. ſgyde.] fælde noget 
åstente af. Bandet maa fagte afgydes. 
X: ea. noget i en Form. 
Ajhege, v.a. 1. tage noget af en Hage, 
(at en Sage ud af en troppe. pe. 
Afhaktc, v a, 1. bringe af ved at halte, 

ni el Reditab, ell. ſom Fugle, m. Neb⸗ 
N. 08 Frærsd. a. i Stykke Kiod. 
Afhendie, v. 2. J. noiagtigen giennem⸗ 
side i Skrift eA. Tale, forklare, udvikle. 
= em Waterie, et Spergésmaal. 2. af: 
tittr, aftale, Den Sag vil vi afhandle 
dem os. (Ivf. handle af, og afkiobe.) 

4 
. U 

on ere —J— 

Afgrund Afhandle. 18 

men p. Haſpen. 

billed, et. ſom foreſtiller 

Afhandliug — Afhugning. 

A Ang, en. pl. - er. et Skrift, inde⸗ 

holdende en Under fegelfe Forkla 
vikling af en vis ienſtande 2. v. ſ. ſ. 
gorhandling. Sagens AX. for Retten. 
Afharve, v. a. 1. borttage v. Harvning. 

Afhaſe, (Moth.) cl. afhasle, v.a 4. 
tage ud af⸗Haſerne (Moth) ell. Haſlerne. 
(ivf. dette Ord.) At a. Nedder. f 
hagle. Prams digt. Arb. J. 354.) 

Afhaspe, v. 3 1. bringe Garn af Te: 
At a. en een. 

Afhegle, v,a. 1. renſe fra ved Hegling. 
Afhegne, v. a. affondre, aflukke ved 

Hegn. At 4. en Matt, en Wei. — Afheg⸗ 
ning, en. Giernifgen at a. 2. et afheg⸗ 
net Øted. (ſ. Indhegning.) + ” 

Afhente, v.a. 1. føre noget frå et Sted 
til et andet, hvor det ſtal blive, eller en 
—8 t. må Hiem. "Brevet ér afhentet. 

fe 
ik vil afhente hende i Korſor. == Afhen> e , Afhenten, en. . 

fhiaſte, v. 2. 1. flye ilde til ved Brug. 
eller Banrøgt,. tilhiaſte. At a. en Kiole. 
2. behandle, udtere flisdesleft. a. en Gier⸗ 
ning, et Arbeide. 

Alpielpe, v. a. 3. ſhielpe.] raateBody., - 
bode paa. At a. en Mangel, en Hindring, 
(derimod: af hielpe cen af fine Kloder.) 

Afhiemle, v. a. 1. £ Lovſproget; bes 
fræfte en Forretning ved Ed paa Tinget, 
ell. ved ſtriftligt Vidnesbyrd. F et Syn, 
en Stævning. = Afhiemling, eñ. pl. -er, 
Gierningen at a. en Stævning 0. d. 

Afhold, et. ud. pl. det, at man afhol⸗ 
des celler afholder fig fra. A. fra Kirken, 
fra Stolen. A. fra Viin, ſteerk Drik, 2. 
ønveft. (A. S. Vedel. Moth.) I Af- 

alld,. ' - 
Afholde, v. a. 3., hindre, holde fra. 

Dan afholdt ham fra at giore det. At. a. 
fig fra Viin, ſterk Drik, fra flet Sel: 
ſtab, fra Qvindfolk. — — holdt, br. ſom 
adj. for: yndet, val lidt (afholden. —8 
At være a. i Selſtaber. (jvf. holde af. 
Afholdel e, eu. Gierningen at' afholde. 
V. 6. 2. i 
Afholden, adj. ſom beherſker fine Lyſter. 

a. (maadelig) I Mad og Drikke (ogſaa 
for: kydſt.) Et afholdent Levnet. — Afhol⸗ 
denhed, en. ud. pl. den Egenſtab at være 
afholden.  - 

Afholdig, f. afholden. 
Afhude, v. a. 1. tage Huden af, flaae. 

At a. en Heſt. — Afhudrring, en. 
Afhug, ct. pl. d. f. Sug, ſom ſtiller 

noget fra; er . lemfæftende Gug med et 
Vaaben. Saar og Afhug. (D. Lov.) 

Afhugge, v.a. 1 og 3. i. hugge.] ſtille 
noget fammenhængende ad ved pug m. et 
ſtarpt Redſtab. a. et Zræ. a. cgn$ Haand, 
—5 Det afhugne —8 
fhuggen, Afhuügmng, en. 

ng, Ude 

Af⸗ 

Korn, ==" 

t 
7 

km ————— 



Afhoceſſe — Affime. 

Afhyvaæſſe, v. a. 1. borttage Bed af 
—* a. et Skaar i en Kniv. 

fhylle, v. a. 1. dorttage Skiul fra 
noget. — Afhyllen, Xfhylling, en. 

fhælde, v. a. 1. bringe noget af ct 
Kar ell. andet, ved at hælde det. Valden 
maa afhældes. — A ældning, en. 

Afhænde, v. a. 1. fælge, cl. paa anden 
Maade overdrage fin Eiendom til en Ans 
Der. a. et Gods fil een = afhandelitz, 
adj. ſom Fan ed. maa afhændes, — Afhæn= 
delſe, en nr Dank, ad). fom cv kommen 

” ud af cåné faand cl. Eie, ud af gens 
Magt og Herredemme. At giore afhæn⸗ 

(Hvitfeldt.) ' dig. 
mange, v. a. 2 og 3. [f. hænge. ] be⸗ 

roe paa, komme an pag. Det afhænger 
af Omftændighederne. (ef nnerc, cfter Det 
t, abhangen optaget Ord ) 

e, Beftemmelfe, 
Ét af Riget 

Afhængig, adj. (I. abhångig.] Ans. 
— rl adel 
—— F— gnderotet. 
ængigt Lehn. an er ganffe a. a 
—— —S— en. ud. pl. den 
Lilſtand, at være af æungig. 

Afhøre, v. a. 2. høre Vidners Udſagn 
i Reiten. At a. Vidner. — Afhøring, 
nt. l 2er. 

al efte, v. a. 1. - tage Jordens Grøde 
af Marken. At a. en Ager. (fan har 
endnu ikke afhoſtet, er ikke færdig m. fin ud 
Heſt.) 

At 4. Ujævnheder. — A 
pl, - er. , 

Afjage, v.a,1093. fratage ved at jage 
efter. At a. Ræven en Gads. (V. S. O.) 

Afkeld, et. pl. d. ſ. 
modtagne Arv, fom en myndig Arving 

ver Formynderen, eller fom gives en 
ærge, efter aflagt Regnſtab, maar hans 

Vergemaal ophører. 2. ument, hvor⸗ 
ved cen frafiger fig en tilkommende Arv. 

alde, v. a. 2, bortfalde. At aftalde 
(falde) cen fra fine Forretninger. 
. Afrant, en. pl.—er, Affides Egn, uds 
ant. ' 
Aftante, v. a. 1. danne noget m. Kau⸗ 

ter. a. et Stykke Zræ. (V. S. O.) 

vling, en. 

Xt'a. Ørvenene paa et Zræ. — Afkapning, 
er. .2er. 

Affkaſte, v. a. 1. br. ſielden i egentli 
em. men næften altid kaſte af (ſ. afte) 
get blev afkaſtet ved Stormen. fig. 1. 

at a. Aaget, a. en tung Byrde, befrie ſigfor. 
2. indbringe, kaſte af fig. Dette Vært afka⸗ 
fler tun liden Fordeel. — Affaftning, en. 

Aftile, v. a. 1. ſtille fra ved Hielp af 
en Kile. 2. afflære I Kiler, eller i ſtore 
Stykker. 

Afrime, v. a. 1,. kime efterat noget er 
fo Saaleenge Ilden varer, klemtes 

Fm 

Afhevle, v. a. 1. tage af med en Hovl. 

Beviis for den/ 

Afkappe, v. a. 1. afhugge. (jvf. kappe.) 

2. formindſte v. Kogniig. 

14 Aftime — Blftege… 

der; naar den er ophørt, ſtal der aff 
(I denne Talemaade er Bemorkelſen 
get forftiellig fra ten alm, Brug af p 
af, til at, betegne Dphør. f. Cx: Mo! 
ikke fnart har aftimet? 53. mon del 
fnart vil holde op at kime.) … 

Affiob, et. Gierningen at afkisb 
og 2. . 

Afriobe, v. a. 2. erhverve ved S 
Gan aftiobte ham, alle Varene. 2. 
cen til at afftaae, frafalde en Retti 
ell. Fordring, for Senge. Der var kun 
fom giorde Fordring p. Godſet, og d 
ſik han afkiobt. | 

fiere, v. a. 2, udmatte, udflæbe 
Kisrſel. Hans efte ere reeut aftiort 

Aftlappe, v. a. 1. klappe og fnug: 
at bringe Fugtighed ud. a. Smorr 
Kogekonſten.) 2. Han blev afklappet 
banket.) dagl. Tale. 

Afklare, v. a. 1. luttre, klare. ca. % 
Honning. afklaret Smeer, ſmeltet St 
ſom er klart og uden Bundfald. 2. 9 
tar, betale. (Solding.) S. Flare. = 
Flaring, en. pl, - er. 

Afklarere, v. a. 6. klarere. 
Afklemme, v. a. 1. afbryde ved at kl 

emt i Daren. At a. et Stykke Gut 
2. aftnuge. a. Saften. — Afklemmen, 

me, ek. med en Klemme. Han ſik Finge 
eft 

zrüppe, v. a. 1. ffære af m. en S 
at a. Haaret. Gaae med afklippet (ti 
Daar. — Affküpning, en. pl. - er. 

Afflæde, v. a. 2. tage de Klæder 
een har paa (flæde af.) Tieneren er | 
at aftlgde ham, Han er endnu ikke 
klædt. Roverne aftlædte ham nøgen. 
tage Beklodning, BVetræt af. 2. Bægge 
a. et Bœerelſe. Markerne fec aftlædre (ba 
nøgne) ud. — Xfflædning, en. pl. —cr. 

€, v.2,1. fite a ved at klo 
Aftnappe, v. a. 1. formindſte, i 

ſtroenke det, man bruger cer giver; | 
trætte. Lan har afknappet diſſe Per 
fra fine. nedvendigſte Udgifter. At a. 1 
get i en Regning. . 

nibe, v. a. 3. [Fnibe.] faae af 1 
at knibe; afklemme (1) 

Afkuuge, v. a. 1. fane af ved Knug 
a. Saften. 2. knuge vel, for at brir 
Fugtighed ad. At a. Urter, Salat. 

Aftoble, v. a. 1. giore les af et Kobb 
a. Zagthunde. 

fkog, et. pl. d. f. Noget, ſom er 
kogt el. kogt med, over noget andet. 
A. af Érydrede Urter. ” 

Aftoge, v. a. 2. borttage ved Kognit 
edmen af Klodet. Det effogre ge: 

t a. undt 
Vand til det Halve. 3. foge noget Faf 
flydende Ting, indtil det er nok kogt, 
til Kraften er udkogt. At a. Fiſt m 

a. 



Aftoge — Aflade. 

Ge a. Grant, Urter. Naar Spi⸗ 
13 et eftogt i Band, tillaves den m. 

z. ! 23 c koges paa ny. — Afkogning, en. 
⁊* - Te 

YFæ, en. mad. pl. IJ. Afqvæmi.] 
Kr ze Cfterfommerte, nedſtigende Slægt. 
du Retlod fig en talrig Afkom. 2. Yns 
». Friaiug af Dyr (ſieldnere.) 3. Byrd, 
mk. Af Fongelig 4." Vedel. for⸗ 
2 fi femme Bemærf. Affomft, ligel. 
«ed; men br. af 6. Staffeldt. ”Gin 
rate Iftomft at vife.”] 
Yjtarte, v. a. 1. giore kortere, forkorte. 

sa rd Zee; a- fit Beſog; a. Ordene 1 
Cl. 2, aftrage, formindfte. a. noget 
(23 ten, paa (af) eu Regning. = Af⸗ 
Frrnæg, en. Sierningen at afforte; det, 
i rget aſtortes. A ortninger i Skrift. 
Irradfe, v. a. 1. aftage orttage ved 

ai Katie eller ftrabe. —Affradening, en. 
74 - fr. 

varede, v. a. 1. d. f. f. aſcirkle. — 
CR. Pi. ér. . ' 

Aftride, v. 2. 1. afmærke med Krid. 
Jytnge, v. a. 1. vinde fra ved Krig. 

Ski: de faag aldrig aftriget, faae aldrig 

rn rig: t affides Sted firer, en. pl. - e. et affides Sted, en 
Res Egn. 9 en A. af Huſet, af Landet. 
Afrie, v. a. 1. afbøie noget i en 

så finte, (Moth.) Aftrumning, en. 
Yffrefte, v. a. 1. d. f. f. effntuge. 
Yihæfte, v. a. 1. tage raften fra, 

mzffe. — Affræftelje, Aftræftning, en 

affordre, 
Aftynde, v. a. 1. gisre beklendt p. ofs 

aflyſe. 
——— v. 2. 1. borttage ded at 

"rune. ' 
Aftele, v. a. 1. borttage overflødig 

EErme fra noget ved kolende Midler. At 
: Sin. ae. fig £ et Bad. figurl. «. fin 
tri — Aftoling, en. pl. - er. 

Afled, em, ut. pl. Dyphør, Ophold. 
"ca Afled. 2. f den catholſte Troes⸗ 

Befrielſe fra Kirteftraffeng vg Efter⸗ 
rige af al Synd; lige ſom ogfaa Bes 
mede fra Stiersilb, p. en vis Tid, ved 
dacas Afladsbreve , hvorom ft. FJoragt 
zes: Afladekrem og Aflade kremmer 
22, forh fælger Afladsbreve) Aflads⸗ 
kirde, en. £$. med Afladsbreve. Aflads⸗ 
Pete, pl, ſem betales for Aflad; o. fl. 

såe, v. a. 3. ff. lade. Jsl. låta.] 
lue aftebe. At a. Bandet. 2. afgive, 
maate, Dette Land fan a. en betydelig: 
trugte Korn. 3. lade fare, aflægge. 
ke. er end Bane. (2. S. O) 
Anede, v.n, 3. [fom d. forrige.) holde 

4 

45. 

AD. Bibel. 

| Aflade — Aflodde. 

op med; opføre. (f. lade af.) Han uffod 
at komme der fra denne Tid. Sommer 
og Vinter, Dag og Nat ſtal ikke 2.” 2. 
afftaae fra, lade fare. At a. fra Synden. 

) Afladelfe, en. ud. pl Ophor. 
flade, v. 2. 1. [f. lade,” N. hiada.] 

tsmme en Ladning, loſſe. At a. (loſſe) 
et Skib. Moth. 2. affærbige en Skipper 
med Ladning. — Aflader, en. den, ſom 
fragter en Skipper fil at føre fine Vare 
over Soen. (D. Lov.) Afladningstted, et. 
Lofjepladé. ' 0 . 

Aflande, v. n. 1. lægge £ Land m. et 
Skib ell. Fartsi. (8. 6. O.) 
Aflang, adj. ſmaaſtee forvendt af: avet 

, Fang. Golding.) mere lang, end bred. En 
a. Stue; et aflangt Aufigt. S aflang⸗ 
rund, adj- ægrtund, oval, Gt aflang» 
rundt Bord. ” 
- Aflede; v. a. 1, bortlede, give Afleb. 
At a. en Flod, a. Vandet fra Enger. 
fig. at a. en fra det Gode, fra Flittighed. 
2, i Sprogleren: henføre ct Ord til dets 
Perkomſt og Stammeord; udlede. Et af⸗ 
ledet Ord (derivatum) 3: et O. der har 
ſamme Grundbegreb, fom ef andet, men 

v. Afledningen modtager et Dibegreß mod⸗ 
fat Stammeord, Zovedord. — Afleder, 
en. pl.—e. (f. Cr. Lyn⸗Afleder. Det blev. 
en A. for hans Vrede.) Uficdning , en. > 
pl, - er. Bandets, Ordenes A. Afleds⸗ 
ord, et. af Nogle brugt for: afledet Ord. 
(Saaledes: Afledsendelfe, Afleosſtavelſe.) 
Aflette, v. a. 1. aflsfte. At aflette en 
Byrde. I 

Afleve, v. a. 1. (B. 6. 2.) f. opleve. 
Gan har -fnart aflevet (er fnart vid Gus 
den af fit Liv.). =x aflevet, adj. v. uds 
levet, foæltet af Alder, af moiſomt, eller 
uordentligt Levnet. i 

Aflevere, v. a. 1. [f. levere.] afgive, 
give fra fig, overgive, overantvorde. — 

flevering, en. pl. - er, ' 

Aflide, v. n. 3. (de ben, forløbe. (flels 
den.) i det afledne (forlebne, afvigte) Aar. 

Afliggende, adj, v. (af det nu ei mere 
brugel. afligge.) afſides beliggende, fra⸗ 
liggende. a. Steder, — Afli enhed, en. 
ud. pl. 1. affides Beliggenhe . 2. Afs 
ſtand, Fraliggenhed. 
Afligne v. a. 1. afpaſſe. a. noget efter 

Retteſnorer. 2. At a. et Regnſtabo: holde 
Indtægt og Udgift mod hinanden, Aflig⸗ 
ning, en, pl. = er. 
Afliniere, v. a; 1. forſyne med de fr 

nodne Linier eler Streger; afſtrege. (hos . 
. Weg. eflinie.) 

ifte, v. a. 1. opnaae, faae af een 
ved Lift, a. Nogen en Hemmelighed. 

Aflive, v. a. 1. ſtille ved Livet. — Afli⸗ 
velſe, en. 

Aflodde, v. a. 1. afdele I Lodder. a. en 
Jord, en Arvo. 2. a. Havets Grund 3: 

1 

€ 



. Bed at lotte for ham, 
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Aflodde — Aftceuke. 

(V. S. O.) Aflodning, en. 
Aflofke. v. a. 1. fade noget fra cen 

At a. ven'et Løfte. 
2. aftrage fra. ved Lokkemidler. a. cen 
fra fin Tieneſte. — Aflokkelſe, en. pl. -r. 
Afloſſe, v. a. 1. ſtille ved Laſten. (egentl. 
kun om Skibe.) a. et Skib. Jof. loſſe. 
— Aflosning, en, pl.- er. 
Afluge, v. a. 1. borttage ved Lugning. 

a. Udkrud. — Aflugning, en. 
Aflukke, et. pl.- r. et aflukket, ved 
— Stillerum, Plantevært afdeelt Sted. 

2 flutte, v. 3. 1. afdele ved Væg eller 
Lukkelſe. 2. hindre Adgangen til ved Degn. 
At a. en Vei. — Aflukning, en. Giernin⸗ 
gen at .. 

Aflure, v. a. 1. faag' noget fra cen, 
erfare noget af cen ved Luren og Lift. At 
a. nogen en Plan, -en Hemmelighed. 
", Afinttre, v. a. 1. d. f. f. afklare, 1. 
Aflyd, en. Mislyd, afvigende, uharmo⸗ 

niſt Lyd. ”. ⸗ 

Aflyſe, v. a. 2. kundgisre paa offentl. 
Steder. At a. en Anordning fra Præz 
dikeſtolen, p. Kirkeſtevne. (Der blev idag 
aflyſt for. de Trolovede“, bemærker deri⸗ 
mod: der lyſtes for dim ſidfte Gang.) 2. 
gienkalde det, ſom forhen har været offentl. 
—— At 2. en Panteforſtrivning. — 

ysuing, en. pl. = er. 
Aflæyge, v. a. 8. [lægge.] "lægge fra 

fig, afgive. At a. en Byrde, et Brev. 
| 2. ftille fig ved, lade fare, aflade at bruge. 

a. en Dane, a. at. driffe Brændeviin, a, 
Kongenavnet. 3. henlægge ſom afbrugt 
ell. ubvugeligt (om det, man gaaer i.) At 
a. Kleder, Støvler. 4. henlægge. Dcr 
bley aflagt en vis Sum aarligen t. denne 
Beſtemmelſe. 5. lægge for Dagen, frem⸗ 
lægge, iværffætte. . At a. Prover p. Tap⸗ 
perhed, Düelighed.“ At a. Regnſtab, Eed, 
Beſeg, Bidnesbyrd, Takſigelſe. 6. veder⸗ 
lægge, belsnne. Han blev aflagt med et 
godt Embede. En Regiering bør aflægge 
(lønne) fine Embedsmend auſtendigt. 
Han er godt, rings aflagt. 5. udflette, 
frie fig før. a. en Stam, Vanære. (A. 
S. Vedel.) 7. i Havekonſten: giore Af⸗ 
lægger. At a. Juiter Sordbær. 
: Bier, optage Gværmen i cen cller flere 

uber. — Aflægger, en. pl.—c. Stud 
af Blomſter cl. Zræer, ſom enten boies 
fra Stammen i Jorden, for at inde Nod, 
el. lofes af og udplantes. — Aflaggelſe, 
Aflægning, en. "0, 
ege adj. afbrugt, gammel, udflidt, 

udlevet, forteldet. En aflæge StiÉ, Dragt, 
Klædning. Lun bliver gammel og a. 
aflægge (forældet) Ord. . . 

Arlænfe, v.a. 1. tage af Lenke. a. en 
Lund. 2. af a. en Strempe 3: lukke Hælen 
cl. Foden i Kuytying paa en vis Maade, 

då ou 

- 

(ligel. F 
— 5 v. a. 3. [løbe] opſſide v 

En Heſt, Ore med A. (Moth.) f. 

8. at. 

Et Maal: Xt a. Brænde favneviis. 

ik 
e 

16. |; Aftere — Ufemeting. 

maale dets Dybde ved Loglinie, lodde. Añflere, V. a. åd. oplære, afrette C 

Dyrt.) Gunden er aflært fil at gi! 
onffer. 2. nemme cen Konſt, fom 

anden fan, ved noie at give Agt p. 1 
øvelfen. (i lære af.) Den Konſt, de 
Haandgreb har han aflært ham. 3. ho 
op at gaae i Lære.” Drengen har aflg 
(er udlært.) v 

Aflæſe, v. a. 2. oplæfe offentligen. 
a. Noget fra Predikeſtolen. 2. læſe 
Ende, Hatt. - Den førfte Deel af Bog 
fit jeg afleſt. — Aflæening, en. (langt a 

Aflæffe, v.a. 1. ſtille ved Lælfet. a. 
Vogn. — Aflasning, en. (fort æ.) 
. Aflob, ct. pl. d. f. IJ. Afhlaup.] 2 
vinden, Afflyden, Bandets A. 2. Lei 
hed til at aflobe cl. 'afriide. Soen hb 
tv Aflob. — Xfloborende, en, pl.—r. i 

hvorigiennem en flydende Ting' har Afa 
Aflobogroft.) | | 

Loben. a. fine Skoe, Strømper. 2. mi 
"ved at løbe. a. Aanden. 3. fuldend 
Løb. a. Banen, 4. afvlude ved Lebe 
a. cen ef Bæddemaal. At a. VBcicn øf 
cen I: lebe Dam i Veien. — —S v 
øben. At a. fig. pan afløb ham mes 

fnart. (8.6.0)  ..- | 
Aflobe, v. n. f. lobe af. Vandet 

afløbet. Skibet er endnu ikke aflob 
(lobet af Stabelen.) figürl gage til End 
»Naar, ſnart eller ſeent, vore Aar ere ag 
løbere.” Mynſter. 
Aflobe, v. a. 1. koinme Løbe i. At 
Melt. (V. S. O.) i 

Aflod, en. (f. Lød.) adſtillig art 

fteg 
ofte, v. a. 1. aftage, borttage nos 

ved at løfte det. At a. Bgaget, — flet 
sind, en. i , | 

flenne, v. a.-1. betale m. al den fo 
tiente Løn, At a. Haandverkefolt. 

Afloſe, v. 2.2. loſe det, ſem er bund 
paa. 2. fritåge cen fra et Arbeide, v 
at træde I hans Sted, ell. fætte en ani 
i hans Sted. At a. en Vagt. fan h 
lovet at a. mig. fig. følge umiddelb 
paa, Eet Uheld afloſer det andet. 3. 
klere fri for Kirkens Band, (D. Lov 
Afloone, x. a. f. loone. — Aflosnin 

en: pl. -cf. 1. det, at cen aflsſes. Va 
tens A. 2. Tilkiendegivelſe af Synds Fo 
ladelſe. ”Lad mig min Synds A. faa: 
Kingo.” At. fane. A. i Skrifteſtolen. 1 
af Kirkens Band. - 

Aflaeve, v.a. 1. ſtille ved Lovet. Hoſt 
har aflovet Træerne. 

Afmaale, v. 3. 2. afdele efter ct v 
fig. a 

paſſe. a. Arbeidet efter fine Kræfter. 
beregne, 'affætte en Gienſtands A 

Grendſer. 4. en Leir, a. Planetern 
Gang. — Afmaaling, en. pl. - er. 

⁊ 



Afmagt — Afpeile. 

Iaegt, 
datriag. »Oldingens A. rørte ef dem.” 
Cirm. 2, Daanelje. At falde i A. (Af⸗ 
murselder. Zreſchow.) 
Imncle, v.a. 1. ſtildre, afbilde m. Far: 

ect. fig. Geffrive noget p. en livelig, ans 
i Faade. (ogfaa om Phantafiens Fo⸗ 

—— — —æ en. 
Ifnaite, v. a. 1. afmalfe en Ko, 

E. ten ganffe ved Melken. 
Yfmcne, v. a. 1. fraraade. (8. S. O.) 
Yimerve, v.a.1. flile ved Marven. 

2, €. 9) 
Ximeffe, v.a 1. ſtille ved Waffen 
tir Matter af. (8. 6.2.) ! 
Yjmsfte, v.a.1. flile ved Maften. 

e cjmeftet SED. | 
Yfmstte, v. a. 1. berøve Kræfterne, 

este traftleg, udmatte. — Afmattelſe, en. 
mede, v.a.1.. afmaale v. at mede 

«al. figte. a. to Steders Fraſtand. 
Yfæéic, v.a. 1. afhugge med en Lee. 

«. Kern. 2. mel, —* bort fra. En 
ceiet .— ining, en. 
ea, a. 2. gienkalde noget, ſom 

tar acldt. At a. et g. — Afmeldelfe, 
en 

Yfmindefe, S. Amindelſe. 
Yimægtig, adj. 1. ſom har miſtet Lege⸗ 

nets Kræfter, kraftlos, fvætfet, En a. Ol⸗ 
daz. 2. ſom intet formaaer, magtlos, vans 
magtig. At giore en a. Modſtand. — Af⸗ 
argtighed, en. ud. pl. d. ſ. f. Xfmagt, 1. 
Yimærlfe, v. a. i. betegne, adgfille ved 

Acrrker. — A ing, en. pl. — er, 
Af v. a. 1. f. menſtre. 
Afnappe, v. a. 1. aftage ved af nappe 

Afvriag en. | 
Ytnege, v. 2. 1. f. opnege. i 
Yfnoppe, v. a. 1. flile ved Nopperne. 

S: c. Toi, Klæde. W 
Afnode, v. a. 2. fage noget af een ved 

Zeden, eĩ. ved Tvang, aftvinge. De af⸗ 
aedte ham fit Samtykktfe. 
Afpatte, v. a. 1. tage det' af, dom var 

sattet paa, Afa. fit sl. 2, ſtille ved 
"55, dom er rettet Paa. At a. en Vogn. 
— dfpchring, en. - ert. 
Afpente, v. a. > fratage ved Udpant⸗ 
3 Det Tsi, G0d6, man havde afpantet 

ing, en. ” 
Afparere, v. a. 1. ſ. afbøde, 

Afparre, v. a. 1. afdele parvlis, ſamle 
dar. At a. Handſter, Strømper. — 
Yfperrin en. pl.- erx. 

£, v.a.1. give noget efter Maal 
Fa rette Storrelſe ell. Forhold. At a. en 
S:æike, Planke. 2. beftemme, indrette 
aeiagtigen. a. Tiden, a. — Forretnin⸗ 
sax, "Ut Zlden ttte juft afpaſſet blev faa 
lige.” Beſſel. — Afpasning, en. 
Afpeile, v. a. 1. beftemme, affætte ved 
stilling. a. Stibets Curs. — Aſpeiling, en. 

Darf Ordbøg If. ' 

fin — 

17. 

en. ud, pl. angel. p. Kraft, 

« 1 

Alpenſle — Afputte. 
Afpenſle, v2.1. afftrege m. en Penſel. 

»At a. en Muur med Fuger.” Placat 6 
Apr. 1813. 2. afbilde m. en Penſel, afz 
male. — Afpenfling, en. . 

Afperſe, v.a. 1. udperſe. a. Saften. 
— Afpersning, en. pl.- er. | 

Afpidſte, v.a.1. aftage ved Pidſtning. 
a. Guden. 2. pidſte tilgavns. Gan blev 
dygtig afpidſtet. (part. afpidſtet bruges i 
daglig T. om en meget fpædet, tynd, ſvag 
Drik. a. Welf, Fløde, DI. 9.6.9.) 

Afpikke, v.a. 1. flaae af, tage af ved 
at pikke ell. ſmaabanke. 

Afpille, v. a. 1. tage af ved at pille. 
a. Skallen, Barken. (afpillet, i d. Tale, 
mager, indſvunden, udtæret.)— Afpilling, 
en. pl - er. 
in⸗ ,. v. a. 2. ſpine.] afpreſſe ved 

Piinſel. At a. en Forbryder Bekiendelſe. 
2. uegentlig: afnøde, aftvinge. 

Afplanke, v. a. 1. , aflukte ved Plantes 
værft. (Moth) — Afplantning, en. pl.-er. 

Afpluf, et. ” det, ſom afvluttes. 
Afplakke, v. a. 1. aftage ſtykkevlis m. 

Haanden. — Afplufning, en. pl. —er., - 
Afplyndre, v. a, 1. fratage ved Plyn⸗ 

ring. 
Iſhleie/v a. 1. borttage, aftage ved 

Ploining. At g. Ford fra en andens 
Ager. (Vi have afploirt, ere færdige m. 
at pleie.) — Afplsining, en. ' 

Afpolere, v. æ. 1. afblanke. — Afpo⸗ 
lerxing. en. Pl en 

Afpompe, afpoſte, v. a. 1. borttage v. 
at pompe eller poſte. Alt Vandet bley 
afpompet. n 
Afpramme, v. a. 1. tage ad af en Pram. 
Godſet bliver afprammet. 
Afpreſſe, v. a 1. d. ſ. ſ. afperſe. — 

Afpresning, en. 
rikke, v. a 1. afmerke v. Prikker. 

a. Linler, a. et Monſter. 
Afprutte, via 1, - frae Afſlag i Priſen 

ved at prutte, aftinge. At c. en Mark 
paa en Alen. At lade fig noget afprutte. 
Afprygle, v. a. 1. afbanke m. en Kiep. 
—Afpryglingen. 

Afprædife, afpræke, v. a. 1. affnakke. 
(i daglig Tale.) ' 

Afpræg, et. pl. b. 
det ſom er afpræget. 
AX. af 'en Mynt i Zinn. 

Afpræge , v. a. 1. aftrykke et Præg i 
en Materie, ifær i Metal. fig. Hans Aand. 
har efpræget fig I dette Vært. — Afpræg⸗ 
ninge pl. - er. . SENE 

fpudfe, v. 23, 1. tage Ureenlighed af, 
blanke. a. en Geverlaas. 2. afglatte (en 
Væg) ved paalagt Kalk, At.a. en Muur. 
— Afpudsning, en. ' 
Nfputke, v. a. 1. afnode ved Pukken 

og dſen. 

O 

ſ. afpræget Mærfe 
A. af et Stempel. ' 



- 

Mfpnfte — Afridſe. 8 dfridening — Afſavn. 

fe, va 1. afbl uſte fra. Afrid „en. piner. 1. dli 
— eftlæle, vofte fra, a —— DT. r Sandlin 

Afpægle, v.a,1. afmaale, afdele vægs 
leviis. 

Afpæle, v. a. 1. 
Yæle. 2. finrfe ved nedrammede Pæle. 
At a. Grunden til en Bygning. — Af: 
pæling, en. pl, - er i 
Afavifte, v. a. 1. gine ved Qviftene. 

Mee 7: et: Træ. (I. afqvista.) 
qvitte, v. a. 1. afdrage »aftorte å 

vægt, FÆLGE pdhetales. a. et Forſtud. 
va. 2. kalde fra ved Raa⸗ 

MBL Man afraabte dem fra Arbeidet. 
Afraad, et. pl. d. ſ. andlingen at 

afraade, Raad —* et Forfæt eller Fore⸗ 
tagende. Han fulgte ikke mit A. (ſielden.) 

fraade, v. 2. 1. ſoge ved Raad at 
vinge cen fra fit Forfæt. Jeg ſik ham 
det afraadet. At 2. Feze een fra at 
giere re noget. (Ivf. fraraade.) 

Afraadne, v. n, 1. (er.) Gaae af ved. 
" at raadne. Grenen ér afraaðnet. 

a. Sfægget. 

⸗ 

a. et. rebe) en Jord. —— * 

Reiſen 

eiſt.) Gan afreiſte herfra til 

frage, v. a. 1. aftage m. Ragekniv. 
”Seg lod ved Paaſtetid mit 

Sonedhaar å- ” Beer. — ke ning, en. 
Afraſe, v. n, 1 - Aber.) holde op med. 

at raſe. pan vil, vel engang afraſe. '=» 
Afrafpe, v. 4. 1. fane af ved at * 

Ut ec a. Brødfforpen, — Afraſpning, mm 
Afrebe, v. a. 1. afma 

Afregne, v. n, 1. ( Mi b ØL gisre Afreg⸗ 
ning. afregne m. cen. — ening en. 
en mellemværende Regningé relſe. 
At ng A., fomme til 

freife, en. ud. fr: — Tiltræ⸗ 
delſe, Bortreiſe. I Afreiſens Aieblik. Jeg 
fe å ham ikke i Tale før hans 4 

Afreiſe, v. n. 1. (er.) begive fig paa 
de et Sted. (flelden uden i part, 

pass.) For en Time fiden er han an afrcift 
Soes. 

Afrenſe, v. a. 1. xenſe fuͤldkommen. 
Gaven er endna itfe afrenſet. Den af⸗ 
renfer ål Synd.“ D. Bibel. — Afrens⸗ 

"al tte, v, a. 1. oplæ Fe ærdigljed e, v. å. re i er 
—e— — Jagt hund 

fil. noget. (Om Mcaneffet fi en ikke god 
. Betydning. Han efrettede Drengen til 

at ſticele. afrettet paa Skielmsſtykker.) 
— Afrettelſe, en. 

Afride, v. 2. 3. [ride.] fordœrve ved 
at ride. Rytteren havde reent afredet fin 

Heſt. En gammel afreden Set. ej af; 
grændſe til Heſt. At 4. et M — 

Afrids, et. pl. åd. £ afridſet dd aft, Af⸗ 
tegning. At gisre A. til et Maleri, t. et 
Luus, At tage et A. af noget, 

Afridſe, v.a, 1. ridſe en Figur, ſom 
den ſtal være. a. cen Grundtegning. 2. 
aftegne mod Ridſepen eller Blyant. — 

At a. 
afdele, afmœerke ved ,- 

Afringé, v. a. 1. afkalde ved at vin 
andſtabet (fra Arbeide.) 2. 

a. Sviin 3: tage Ringen af ' fom var 
i Næfen p. Svinet. 

Afrive, v.a.2. [rive.] 1. ſplitte, ft 
fra ved at rive. (ofteſt i - Fart. p pass.) 
ct Stykke; ct afrevet en B 
2. rive med en River ell. paa ef Riveje 
At &. en Farve med Band. afrive 
Brødfforpe. 3. i Bygningsk. At c. 
Pop r iævne, glatte den ved Nivni: 
4. bortrydde m. en. Ribe. a. Woet p. 
Eng. — Afrivning, en. 

frode, v.a.1. fordærve, borttage ! 
at rode. 
ve Peftg v. a. 1. komme forbi ved 

figere. gi i afroede fnart de an! 

Afrull * * 2. 8 tage noget af, 
var rullet paa. Kortet paa denne S 
maa afrulles. 

Afrunde, v. a. 1. giere noget run 
iſer ved at borttage Kanter eller Ujcr 
heder. Kuglen ev ikke ret afrundet. Kid 
terne p. Bordet mage afrundes. fig. 
afrunde en Periode 3: gere den mere f 
dende, Pubdende.— frunding, en. 

Afruffe, v. a. 1. tage af ve at rai 
— Afruffning, en. 
Afrufte, v. n. 1. (er) "gade af, al 

bort ved Ruft. Det fine —* i Ste 
let er afruſtet. 

Afryð, ct. ud. pl. bet, fom afrydd 
afrenſes; £evning af goder, ſom Quc 
brager. 

frydde, v. a. 1. borttage ved Ry 
—* bortrydde ; renſe ved Kydning. 

teen, Ufrud. &. ch Mark. — 
rydning, en. pl. — er, 

ge, v.a.3. ge lade e goctban 
ved S (UT Chemien.) 
ry ning, , en. 

fre v. a. 1. fro. af ved af ryk 
men —— en Blomſt. frykning, 

fle, v. a, 1. komue noget til 
—* af v. at ryſte. ”Dp, Delt , fr 
ine Lonker.“ Herß. — Afry ing, 4 

froge, v. a. 1. udrøges røget tilftra 
keligt. Kisedet er ikke afroget. At a. 

(Går du ſnart ,&frøget? or er 
nart færdig m. at tøge.) | 
—— v. a. * * ved Sadel⸗ 

en Heſt. — g, en. 
——5 et. pl. fg i ygte, almind 

agn, Der gif A. om, at Dan v 
død. (ſielden.) 

amle, v. a 1. ſanke fra, pille fr 
Afſanke, v. a. . ſamme ſom afſamle 
Xffave, v.a.1,  afffære m. en Sa 

At 2. en Green. — A ning, en. pl. 
Afſavn, et, pl. d. |. —* af 3. 

* 



| ”ffaon — Affkakke. 

mad, fermegek; eller af Talem. “ der 
AScn af.”] fetetigt Savn. Et ſtort 
Xcon. At have A. efter noget. (Moth.) 
Yee, v. a. 3. [fee], mifte af Syne. 
2 han, heis Selſtab man ef fan und: 
ur. fun fan itfe a. Barnet en Time. 
Male, v. 12,1. (er.) gage under Seil 

fad Sted. Skipperen, Stibet er af⸗ 
fe, — Sfeling, en, Skibet ſtodte p. 
rad ved Afſeilingen. | 
 Aiende, 'v, a. 2, lade afgaae, bort: 
sc. Bandet er afſendt. a. et Brev m. 
un, — Xffender, en. den, ſom af⸗ 
at regt. — Afſending, en. pl. — er. 
—8* pl.-c. d. ſ. ſ. Afbyggexr. 
x. E. O. 

Je, en. affides, afliggende Sted. 
2 ber hellere ved en A. end lige ved 
kr, Ut falde een hen til en A. 
mes, adv. paa et afliggende Sted. 
Tu eſſides fra andre Folt. 2, i Een⸗ 
!13, fer fig felv. Lad os gaae a.  adj. 
"ink, langt fraliggende. Et a. Sted, 
ces Can of Sandet, 
Je, 1.21. fraſtille det Tynde ved 

re. Its, Havreſappe. — Affiening, ert. 
åfge, v. a. 3. [fige:] 1. tilbagekalde 

fem var berammet ell. beſtilt. a. et 
«st. ea, en Bogn, ſom var tilſagt. 
in Aiftrift (form man holdt.) 2. lade 
fre: fornegte, a. fine enfter. a. fine for: 

Sender.“ Mynſfter. a. Riætteri. af⸗ 
far fig m. en Beftilling, mr. et. Embedt. 
"sn Afflag. a. fine Friere, (A. 6. 

egt (erklæret, aabenbar) 
fe, en. 

ng, em 
dig, adj. 

fatantené Brug, er gaaet fra Forſtan⸗ 
denvitig. — At handle effindigt, bære 

he, ad, fom en Affindig. Affindig 
ÅL nd, på Zilftanden, at være a. 
DT Rangel p. Forſtand; Raferi For⸗ 
Sting i Forftanden,” Sporon 
sad v.n, 1. (er.) rinde langſomt 
es] by Bandet, ſom var i Zønden, 

Yale, v,a,1, ſtille ved Livet. (fiel⸗ 
'd men i -part, pass.) Det affiælede | 
Råd tegeme, - — * v 
ber teſſet min y 
Lifed. 

Brug, op⸗ 
sbrug. Jeg 

* € e etiente. = 

—* — * re Løft Anege. v, a, 1. re et Tov pg hi. Re.) 3. ryſte, ſtode. FA SA mad, give en Straahed, 

A 

Afſtalling, en. pl 

- mere uegenttigen : forlade. 

og adv. fom har miftet 

E 

s i ⸗ 

Sa 

49 ' . Afffalle — Afſtovle. 

Afffalle, v. 2,1. gille véd Skallen. — 
em ede 0 007 

ſfave, v. a. 1. afſkrabe. ſivf. Fave.] 
— Afſtav, et. ud. pl. Det ſom afſtaves, 
er afſtavet. — Afffavning, en. i 
Affſked, en. ud. pl. Tilladelfe, ell. Be⸗ 
faling at forlade en Tieneſte. At give en 
Karl,” Ziener A. 2. Forlovelfe fra et 
Embede, ell. fra Krigstieneſte. At begiere, 
tåge fin A. fra et Embede, en Poft. "Gan 
har faaet fin A. i Maade, i Unaadé, 
Karlen har udtient og I Aar faaet fin A. 
3. d. hu Afſtedsbrev, Pas. Han foreviſte 
fin Afffed. 4. Farvel, Afſtedshilſen. At 
tage A. med Nogen. cd frå, 

| — jeg bar 
taget A. fra Landet. Han har nu recent 
taget A. fra Hoffet, fra Verden. — til 
A., ådv. ved Skilsmisſen, inden man 
ſtilles ad. At omfavne hinanden, at drikke 
ct Glas ſammen til A. = Afſtedobeſog, 
et. B. ſom gieres f. at tage A. Afſtedõ⸗ 
Blit, et. det ſidſte Blik før man ſtilles ad 
ell. forlader noget. ”Naar jeg mit A. til 
Jorden ſender.“ Rein. Afſtedsbrev, et. 
1. Brev, Document, hvori een meddeles 
Afſted. 2. Brev, hvori man ſtriftlig tager 
Afſted med een. Afſtedsdag⸗ en. Dag p. 
hvilfen man fager A. Afſtedsdigt, et. 
D. forfattet i Anledning øf eens Bort⸗ 
reiſe. Afſtedsgilde, et… G. ſom holdess 
til Afſted, i Anledn. af Bortreiſe, At 
ive et Å. '. (Saaledes: Afffedebilfen, 

Afſtedsmaaltid, Afſtedsord, ⸗pradiken⸗ 
sfang, stele, stime, o. fl. a. 
Xfffedige, v. a.1. [I. verabſchie⸗ 

dén] 1. forlgve, give Afſted. 2. affæœr⸗ 
dige, give Beſted. a, et Sendebud med 
mundtligt, ſtriftligt Svar. — Afſtedi⸗ 
elſe, en. NEN i 
— PS n. 1. rn ge: : J 

andhe a den rette Tro — eielſe, 
Je, (8. —— en. pl -r. (3. S. O. . 

J sne v. a. 4. udſtibe (fom er mere 
bru culgt.d i — 

fſtienke, v. a. 1. ſtienke Alt af et 
Kar. Binen, al. Vinen er afſkienket. 
Afffifte, v. a. 1. d. ſ. f. ſtifte, afbele, 
Afſtikke, v. a. 1. afſende. ” 
Afſtildre, v. a 1. Afmale, aftegne. 

(egentt., og figurl. a. Laſternes Følger,.). — 
ildring, en, pl,—e. 0" 
Afille, v. a. 4. adſtille, afſondre, fra⸗ 

aftale, afdele ſto 
keviis. (V. S. 5. J 

åg Aa 

offe, v. 8 1. 

afffolde Haarene p. et Sviln. 
fffove, v. a. 

Q) 

1. ſtove en. fælde Træer, - 
ſaaledes at ingen bliver tilbage, At a. 
en ” ' * ſt. 
. e v. a. %, aftage, 
en Skovl. 

ø 

olde, v. 2. 1, aftage ved at ſtolde. 



. 

noget. — A 

ftrne be. 

bydelighed, tilfidſt endog til 

aifffkrab — Afſeyelihed. 20 
Afftrab, et. ud. pl. def, ſom afſtrabes. 
Afſtrabe, v. 2. 4. tage af ved at ſtrabe. 

a. Barken af et Træ. — Afſtrabning, en. 
Afſtrift, en. pl. —er. det, ſom er af⸗ 
ſtrevet len no J. Gienpart, Copie. At 
tage Afſtrift af et Brev. 
Afſtrive, v. a. 3. ſſtrive.) 1. ſtride 

ligelydende efter noget, tage Gienpart af, 
copiere. a. et Haandſtrift. 2. tegne een 
for det han har betalt; føre ham det be⸗ 
talte til gode. a. en Bonde for Skatter. 
a. noget paa en Regning. 3. ſtrive til 
Ende. Jeg fik ikke Brevet åfførevet. = - 

Afferiver, en. pl. —e. den, fom afſeriver 
Fliuning, "> 

e, X. a. 1, . tage af véd at 
— Kfførubning, en. 

fſtrue, v. a. 1. aftage det, ſom var 
paaffruet, ved at ffrue tilbage, | 
Affirak, en. ud) pl. Stræf, hvorved 

man afſtræœkkes fra noget. (Schytte.) 
Afſtrække, v. a. 1. afholde fra noget 

ved Skræœk; ſtremme. Han lod 
ruden ae fra fle Foret, AffPrrektelfe, 
en. (%: & O | 

Afftrælde, va. aftage ved at ſtrelde; 
ſtille ved en tynd Skal. a. Skallen paa 
et Xble. Kartoflerne maae forſt afſtræl⸗ 
des (ftrældes.) 
Af 
at ſtuffe. a. en Gang, a. Ükrud. 
A , et. pl. d. f de ſletteſte, meſt 

fordærvede af en Folkeklaſſe. mmet 
af Pobel. 2. et entelt flet, i hel Grad 
fordærvet Menneſte. Et Afſtum af Folk. 
Han er et A., et A. af et Menneſte. 

" (den egentl. Bemærfelfe: noget fom er af⸗ 
ſtummet, bruges ikke). J 

Afſtumme, v. a. ſtille ved Skummet, 

ffumning, en. pl. - er. 
e, v.a.1. borttage ved at ſture. 

— ing. en. 

Afſty, en. ud: pl. en med den hoieſte 
Grad af Modbydelighed blandet Ulyſt, 
Uvillie til en Perſon ell. Ting. At fatte, 
faae, bære, have X. for noget. . før 
Mad, Læœgemidler. Hendes Kiærlighed til 
ham gif over til Eigegylbighed. og Mods 
fy 2 (jof. 3340.) 

de, v. a. 3. ſſtyde. d. ſi J. 
affyre. a. en Boffe. 2. udkaſte ved etut, 
&, en Dill, a. en Kugle mod et Skib. 

. (lvf. ſtyde af.) 3. borttage, berøve d. at 
flyde. Hans Arm blev, aftfudr. 

Afſtye, v, a. 1. fselé Den hoieſte Mods 
bydelighed for, Ulyſt Ul. " At a. en Perſon 
a. Laſten. — afſtyelig, adj. ſom opvæt- 
ker, fortiener Aſſty, vederſtyggelig; i høt 
Grad modbydelig. — elighed, en. 1. 
ud. pl. den Egenſkathz, at være afſtyelig. 
2. pi, - et. afiepellg Gidrutag ; mljå, det, 

em 2. ( erſtyg 

"Tet Maleri: Farvernes og Skygger 

afſtaaret. 

ffe, v. a. 1. renſe, borttage ved med et ſterende Redſtab. a. Haaret. 
* e 0 ' 

et Bogftav fra et Ord. 

Angreb. Stormen blev afſlaaet. 4. 

kaſtelſe. (J. 

"glatte noget heel ver. Seen har afjle! 

MR 
Afſtyelighed — Affibe. 

der ſynes cen faa. Denne SHE er | 
gelighed.) | 

il øge, v.a.1. kaſte Skyggetr 
viſe Billedet af noget I en Stygge. ”; 
blot dit Legems ydre Glands afſtygger 
dig her.” Bagg. Io fiernere Gienitan 
et, defto ſtsrre afſftygges den. Bygnin 

gger fig i Bandet. 2. give, År 

k 

FE 

bringe Skygge; danne Grader I SEng 
gen. (om Malning.) At a. en Tegn 
et Maleri. 3. fig. Af a. Tankerne (1 O 
Udtryk.) ”FIL at afbilde eller rettere, 
a. Tankerne felv i Ordenes er, Carſte 
— Afſtygning, en. pl.-er. (Afſtygnin 

fe. nuances. *. iv 
Yl, et. ud. pl, def, ſom a 

ved & andets Lob. 
e, v. a. 1. borttage, bort 

ved Skyllen ell. Vandleb. Al Ureenlig 
i Karrene maa afſtylles. Bølgerne h 
afſtyllet Jorden fra Klinterne. — Affl 
ling, en. pl, -— er. 

ftæren. (i Lovfproget.) 2. noget fom 
(Moth.) forældet. S. Sky 
e, V. a. 1. stille ved Skeœf 

Ut a. en Boſſe. 2. 
Afſtære, v. a. 3. Iſtæœre.] ſtille 

Overgange. 

afſfaaret Stykke. (ſ. ſterxe af.) fig. al 
En brat afſtaa 

Klippe. 2. fig. hindre, betage, forme 
At a. Fienden, en beleiret By Tilfor 
Alt Haab blev mig afſfaaret. 3. I La 
og So⸗Krig: ſtille Tropper ell. Skibe 
Hovedſtyrken, og derved undertidenen 
dem til at overgive fig. Dette Regim 
blev afſtaaret fra Fæftningen. — ff 
ren, Afſtæring, en. ” 
… Afilzae, v. a. 3. [flage] bringe 
ved at flage. Deter afſlaaet med en pa 
mer. 2. ſlaae Brægfet p. et Stykke Jo 
Engen er afſlaaet (flaact.) " 3. forja 
tilbagedrive en angribende Fiende. &« 

vile modtage, forkaſte. a. et Tilb 
Gan afſlog de tilbudte Betingelfer. 
negte. a. en Bøn, en Begiering. H 
effiog at overg fig Megtelfe, 3 

ſlag, e d. ſ. 1. Negtelſe 
—8 Gan fit X. y 

fin Anſegning, Begiering. 2. Affortni 
Nedſettelſe I GEyld cl, I en fordret P 
At give A. i Skat, Landgilde, i en & 
dring, . 3. Gterningen, at aftlaae, dj; 
tilbage, Efter dette Afſlag vovede Fi 
den Intet nyt Angreb. 

Afflette, v. a. . udflette, a. Synd 
(Cauffen.) NE 

Afjlibe, v.a.3, ſſlibe.] 1. borttage 
Slibning. a. Kanterne, Ruften. 2. ti 



Afflibe — Afſone. 

"Hi Stene ved af rulle dem. 3. fig. om 
" Cslnreré Birfning p. Menneftet. Denne 
sresetes Raab, vil Opdragelſe 423 Dan⸗ 
sik efilibe. — Afflibning, en. 
IND, et, ud. pl det, at noget afilibes. 
Riſtide, v. a. 3. [flide.] borttage ved 

CR, rå megen Brug, ell. ved Gniden 
— (ogfaa i Gt. for udflide, Af⸗ 
—— Klæder, Skoe.) 
Vitte, v. 2. 1. aftage med Tungen, 
Suttfen. 
lm, v. a. 1, aftage Slimet, renſe 

lune, v. a. 1. giore fuldkommen, 
ride Slufning paa. At a. en = 

Regnfkfab. 2. loſe af Baand 0 
z ** Fangerne, (B. O.) — 

v. 2. 2. ſ. f. ae he v. a. 1. —8 Sloret fra. 
— — V a. Hvtleren, — Affloring/ en. 

fincg, en. * 1. en den 
tafarlige afvigende Smag ved noget; en 
Esge fordærvet. ubehagettg Smag. Kiss 
tr fer em A. Denne Mad har en A. 
meturlig Smag i Munden. 
Ete, Modbydelighed. At fade %. for et 
Tre, , Forretninger. fem far —7—8 

fimegende, ad). v. fom har en Afſma 
Yffmelte, v. a. 1. bringe ud af ve 

Cailtning, frmelte reent. Xt a. Svinefedt. 
Affmigre, v. a. 1. faa af cen ved 

Emigren. a. cen et 
4 Mmøge v. 32.1 
I if. fmege.) 
Maale, v. a. 1. faae af een ved Snak 
t3 Obertalelſe. a. cen et Lofte, en Forc⸗ 
3 2. faae een fra noget ved Foreſtil⸗ 
trger og Overtalelſe. Jeg fik ham endelig 
tinaftet. fra dette Forfæt. Ingen tan æ 
hm * berg oget ſ fm 
Affnit, p n om er a 

Earet, — en Cirkel, Bue, 2, Af⸗ 
i et Strift. 

møge af, trænge 

afløfe det ſen var 

Affnore, v. a. 1. afmaale, affætte m. 
nm Enor. 
Yifnylte, v. a. 1. faqe af een v. Snyl⸗ 

«az, ad. cen et Maaltid Mad. 
Aſſod ct. Afſaad, et. ud. pl. det, ſom 

tr offetet. (Decoctum.) Moth. 
Afſondre, v. 2. og rec. 1. adpſkille, fra⸗ 

file, At a. Begveber, At a. fig fra 
ecaneſteligt Selſtab. — ae ond, en. 
på -er. *Overiroiſt A. fra Verden.” 
Timer. Begreber A. (Abſtraction.) 
(rtile Ord, ſom nu ere ig nppig Brug. 
Yfione, v. v. a. 4. giere fyldeſt for, ops 
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Ulyſt, 
, (fpifte os af) med: et Smerrebr 

i Aſſone — Afſtable. 

rette. At a. en Forſeelſe med Dengefraf. 
En ſaadan Mkelsgierning fan aldrig & 
fones. Hun affonede fin Brøde ved Anger 
og et gudfrygtigt Levnet. — Afſoning, en. 

-er. 
Afſpade, v. a.1 

a. ræstorv. 
Afſpare, v. a. 1. fane tilovers fra ved 

ſparſom Brug. Diſſe Penge hat han af: 
paret fra fine Jowi denheder. Afſparede 
mer. 
Afſparke, v. a. 1. fane af, kaſte af v. 

at ſparke. At a. Dyn 
Afſpeile, v. a. i. bringe tilfone i et 
* danne Billedet af noget i et Speil. 

ans (Baggefen.) fig. I dette Trok afſpeiler 
ans Charafteer fig. — Affpeiling, en. 
Afſpidſe, v. a. al tilſpidſe. (8. $. 9.) 
Afſpinde, v. 2. (fpinde.] mme v. 

Spinben; gisre — fg ærdigt. Hun har 
efjpundet firZcen. Horren er afſpunden. 

Afſpire, v, u. 1. (er.) udſpire; af⸗ 
amme. 
Afſpiſe, v. a. 2. opſpiſe. Al Maden 

blev afſpiift. 2. a. een med noget, —* 
een (ringe Koſt) at ſpiſe. fan effpifte o Å 

i 

afferdige. At a. cen med Snak, med 
tomme Lofter. (At hade affruͤſt, have 
endt Maaltidet.) il 

Affplintre, v. a. 1. afrive, borttage 
i Splinter, Et fra Maften afſplintret 
Stykke T rœ. 

Affpole; v. a. 1. bringe af ved af 
ſpoi⸗ ell. inde a Epolernes Ut affpole 
Garn. ing, en. 
— lg el. f. Sideſpring. Ha⸗ 

ten giorde mange A. 2. Afkom. (fielden.) 
Afſprungen, part. T er —88— af. 

prænge, v. a, 2. komme noget ved 
— åt ſpringe fra. Ut a. et lippe⸗ 

Afſprætte,v. a. 1. løsne det, ſom var 
paaſyet, fprætte fra. (f. fprætte, 2.) 

ffpænde, v. a. 1. lssne, aftage det, 
fom var ſpœndt el. paafpændt. At «. en 
Bue. a. fine 2 — fpænde af.) — 
—— , en. 

(frændig, ad — oprorſt. (efter 

aftage m. en Spade. 

— 

det I. abfpånftig.) B. S. O. 
Affpærre, v. 2. sd re utilgængelig, af⸗ 

Iutfe. At a. ale Veie for een. 
Afſpole, v. a. 1. afſtylle, aftoe ved 

at ste Vand paa.  - 
ae, v. a. 3. fſtaae.] overtabe, af⸗ 

træde, oplade, frafalde. fan afftod Gaar⸗ 
ben tit fin Søn. At a. fit Embede, fine 
Rettigheder til cen. At a. fin Tiltale f£ 
en Bag. (Hvitfeldt) — Afſtaaelſe, Gier⸗ 
me, at afitane, Aftrædelſe. 

fſtaae, v.n.3. aflade, fratræde, At 
a. frå et Forfæt, Forehavende. 

€, v. a. 1. afdele i Stabler. 



' Afſtage — Aſſtrege. 

Afſtage, v. a. 1. ſtyde fra ved Hielp 
af Stager. a. en Pram fra Landet. 2. 
afmerke ved opreiſte Stager. At a. en Vei. 
Afſtamme, v. n. 1, (er.) nedſtamme, 

have fit Udſpring af. : 
ſtamme fra det latinſte. S Afſtammelſe, 
en. (T. Rothe.) Afftamning, en. pler. 
»Ordenes A. cl. Overgang fra eet Sprog 
til et andet.” N. Peterfen danſt Orddan⸗ 
neſſes⸗Leære. 

Afſtand, en. Fraſtand. Solens Af⸗ 
ſtand fra Jorden. 

Afſted, adv. fra Stedet. Gaae, komme, 
ile, lobe a. 2. frem, fremad paa fin Vei. 
Ingen kan komme a. paa denne Vei. At 
komme a. med ct Arbeide (have Fremgang - 
dermed.) 3. til Veie. At komme Ondt 

ſted. 4. Gom Udraabsord: Afſted! 
fſted med dig! i . de 
aflede, v.a.1og2. ſende affted; afs 

færdige. a. Bud fil cen. a. Beretning 
om noget. (V. 6.2,)  .. 

edkomme, v.a.3. [Fomme.] ſtaffe, 
tilveiebringe. (D..£ov.) " .2,. overkomme, 
formaae, ”Gaamange de kunne afſted⸗ 
omme,”, (D. Lov.) 3. fotvolde, foraarz 
lage, være Aarfag i, At a. uUlykke. 
(Shutte.) ' Ø 2 

ſtonning, en. Stemmegivning. Da 

en åg Fhtemning i Aftryk i Kobb ſtik, et, pl. d. ſ. Aftryk obber, 
Kobberſtik. (V. S. — ; 

Afſtikke, v. a. 3. ſſtikke.]) afmerke, afs 
ætte ved Stik, eller ved at fætte Stager. 

. Punkter med Pasſeren paa: Pqpiret. 
A. en Linie p. Marken. At a. Torven 
med Spaden. fig. ”Vi, ſom ingen Tid 
vide, hvor lang em Bane der er afſtukken 
for 08.” Rahbek. == Afſtikker, en. brugel. 
i den Talem.: At giere en 
fnige fig bort fra et Lap eller Selſftab. 
— ikning, en. pl. - er. 

Afſtikkende, adj. v. ultig. uharmoniſt; 
om Farver, el. om Gienftande, hvis For⸗ 
fictigped ved deres Nerhed falder meer i 

inene. En a. Farve, Dragt. Hvor 
a. er denne Pragt v. Siden af faa flor 
Tarvelighed. (f. ſtikke, B. 2, J 
Affſtiſie, v. a. 1. ſagtne, ſtille, bilægge. 

a. ct Opror. a. Sager og Trotter. (Hvits 
feldt.) forældet. (jvf. v. n. ſtille af.) 

fjlive, v.a.1. gisre ſtiv. a. en Kiole 
i Livet med Fiſtebeen.2. ſtyrke, ved at 
fætte Stivere til, a. en Væg, et Plantes 
vært. — Afſtivning, en. 
A e, v. a. 1. revſe, fuldbyrde 

Straffon p. cen. . Den Skyldige blev af⸗ 
ſtraffet. — Afſtraffelſe, en. pl rr. 

ſtrege, v. a. 1. - afmaale, afmærfe 
v. Streger. 
(indſtrege, underſtrege) noget i en Bog. 
3. forſyne m. Streger. a. en Regnſtabẽ⸗ 
bog, Nodebog. — Afſtregning, en. 

Diſſe Sprog af⸗ 

A. af fig 2. 

"afbrænde. (fielden og fun i part. pass. 

- 2. udmærke v. Streger. . a. 

22 — Ufftride — Afſynge. 

Afſtride, v. a. 3. IſtrideJ giere 
NS LX SÆR Ingen fan a. ham Der 
Fortierefte. . 

Afſtrigle, v. a. 1. tage af m. Strigl 
Afſtryge, v. a. 3. Bryge-] afvij 

ftryge bort. En afſtrogen Stieppe (hvo! 
Overmaalet et borttaget m. et Stryghol 
2. hveſſe ved at ſrvge a. en Ragekn 
3. give den forſte Malning. At a. 
Væg med Liimfarve, — Afftrygning , | 
P se — El... ' s ' ' 

Afſtreg, et. ud. pl. bet, ſom afſtryg 
f. Er. Overmaal af et AA | 
Afſtudſe, v. a. 1. forkorte v. af ſtud 

ffære af. a. Haaret. a. Drene pag en Sur 
fſtumpe, v. a. 1. giore ſtumpet x 

at flære af. afſtumpede Klæder. — 2 
mpning, en. . . | 

Afftympre, ſ. lemlæſte, ſtympre. | 
Afſtyrte, v. a. 1. tømme ved at fin 

ud. &. en Kornſoœk p. Loftet. | 
Afſtævne. v. a. 1. affappe, ftævne. 
Afſtobe, v. a. 2. efterligne, eftergis 

Formen af et Legeme v.. gt ſtobe over d 
t a. en Billedſtotte I Gips, a. en Mu 
Bly. — Afſtebning, en. pl. > er. Gil 

ningen at a, 2. et afſtsbt Bilklede, en 
ſtobt Efterligning. A. af en Statue. 

Afſtode, v. a. 2. faac af ved at ſtol 
Afſtoden, Afſtodningg, en. — Afſtod 
en. Afvifer v. en Port, ell. ved et Dieri 
(Moth.) 

Afſtove, v. 2. 1. renſe for Stev. 
Xfftevning, en. pl: =€f. 

Afſuge, v. a. 1. drage ud ved at ſug 
a. Blodet, 2. i Oavekonſten: pude 
Quiſt af ct Træ å et andet, uden at « 

ve den, før den er voret faft i Von 
tammen. ablactare. = Affuger, en. 

affuget Podeqvift. At tage Afjugere 
et Træ. — Afſugning, en. | 

Afſvale, v.a. 1. Sk f. affele… ”Vaft 
— i. det afſpalede Band Gudindens de 
lige Fødder.” .Øbhlenfhlåger. 
Afſvide eller afſvie, v. a. 3. [fvide 

fvide af.) 2. fordærne v. for. ſteerk Barn 
(cl. ved en lignende Virkning af Kuld 
Kornet. er reent afſvedet ved den ftær 
Hede (ved Nattefroͤſt. V. S. O. 

Afſvovle, v. a. 1. forſyne (Kar) mi 
Svool, ell. lade giennemtræekkes af Gvon 
dags. At a. et Punfad, 1 aff 

værge, v. a. 3. Iſværge.] afſig 
frafige fig ved Ed. a. fin Religion. 
vildfarende, Meninger. 4. alt Samfu⸗ 
med nogen, = Afiværgelfe, en. 
. Mys v.a.3. [fyde.] d. ſ. £. aftog 

fjy 
ydning, en. pl - er. . 
unge, v. a. 3. Fr. undertiden evil 

flødigen for: ſynge, naar Talen et 2 
offentlig cl. hoitidelig Sang af flere. 2 
en Bang, en Cantate. 



Afſynlke — Aftagen. 28 
Det, at aftage , at formindſtes. 
gende, et. 

» T. a. 1. d. b.f. aftænte. — 

. pl. — er. huge 
Irjalde, v.a,1. borttage ved at fælde. 

s KR fra Melet. 

fæfte, Alt hyad der ſtal fælges. Vinen var 
Mols (bortfelgt) da jeg form. (V. S. O.) 
Ynænfe, v. 2. 1. i Biergværfer : for: 

dere ea Grube, fom er i Arbeide. — Af⸗ 
Atkxing, en. på —cr. Handlingen at a. 
… ten derved frembragte Fordybning. 
Yijæt, et. pl: d. ſ. Afbrydelſe af en 

ftea Flade ved et plant cl. jævnt Sted ; 
Ifxtning. A. paa en Trappe (Holleplade), 
ma et Havebakke (Terraſſe) 3 Gt. for 
dte dar man brugt det T. Afſats. 
Afiat i er Gave” forhsiet, og indfattet 
Senſtetbed. Moth.) 2. Afſæt p. Ploven: 
Lat Lebet befæftede Zræ, ſom Plovman⸗ 
3. med fn venſtre Haand holder pag. 

Yijætte, v. a. x [fætte.] fatte hen 
fir fg ſelb, tilfide (fætte af.) 2. ſtille 
tt en Berdighed eller Betiening. Han 
tø efſet fra fit Embede. 3. fælge, for⸗ 
lse, At a. fine Barer. 2sa har af⸗ 
fa mit hele Forraad. 4. i Chlrutgien: 
fie fra Legemet ved ſterende Redſtaber. 
ct Sem, en Finger. 5. afridſe hogd 
ut berer til og. findes paa et Kort ell. en 
candtegning; afmærte Skiel og Græœnd⸗ 
iz paa opmaalt Jord. At a. en Byes 
Jatict p. Kortet. Serredégrændferne ere 
fr efſette p. dette Kort. At 2. (afſtikke) 
Etillet imellem fo Jordlodder. 6. uds 
tie, efterlade fig. (om Veodſter og che⸗ 
mic Splesuinger.) Der affætter fig et 
Saatfalt. Denne Opløsning affætter et 
El, 7. a. et Ark, en Side (i Bogtrykk.) 
farte hedt ad. ⸗ Affætning, en. pl. -er. 
S emningen at affætte. (1. 3. 4. 5. 6.) 
Aftrak. Afgang. Com Kisſsbmandsvare 
tå Salgere) fan har megen A. paa 
fae Kledevater. Dette Toi finder ſterk A. 
… 2 ſ. ſ. Afſet. — "Affæstelfe, en. Gier⸗ 
agen at a 5 — 2. En Embedsmands 
Yijærtelfe (fietden i nogen ånden Bem.) — 
ciſettelig, adj. fom fan fælges, finder Af⸗ 
inning. Detaf: Afjættelighed, en. ud. pl. 
Ved, et. * SA i 

ſtag, et. ud. pl. 
Kaanen er i A. (æ. 6. 2 
Aſtatze, v. a. 3. ſtatze.] tage-noget fra 

kiedet/ fom bet var paa, (tage af.) c. 
Satten Barfen ev aftagen. a. Pletter 
Scrter, med møget… 2. afftaffe. (D. od) 
— Yitegelfe, Aftagen, en. Gierningen 
&t aftage, 

Aftege, v.n.3. formindſkes, blive vins 
te, .… Gané Kræfter, Hukom⸗ 
mile er meget aftagen. Handelen, Næs 
FINGER er fager. (fom ofteſt i part. pass. 
skere: tage af.) — Aftanelſe, Aftagen, en. 

a. ele, Officerer 
Afſelge, v. a, 3. [fælge.] fælge det takke af. * 

get. 
os. Dette er imod Aftale. Jeg Æommer 
nu efter Aftale. 

søen, Aftagelſe. 

Aſtagende — Aſtenfugl. 

(Aſfta⸗ 
aanen er i Aftagende, I Næ.) 

Aftakke, v.a. 1. give Afſted, lade fare. 
atroſer. (jvf. 

ftakning, en. — Aftakke, 
ſtille ved Takkelad⸗ Aftakle, v. a. 1. 

fen- a. et Skib, en Flaade. — Aftak⸗ 
ing, eu. . , 

fta ce, en. l. 2 r. IJ. Aftal.] det, 

man ved Samtale enes om 
forefætter fig; indbyrdes Tilfagn Over⸗ 
eenskomſt. At gisre A. med cen om no⸗ 

beftemmer, 

Det er en A., det var A. imellem 

le, v.2.2. beſtemme, afgløre, 
komme overeens om ved Samtale. Vi 
have aftalt, at mødes. 
Sted til noget, Et aftalt Møde. . 
gløre, bilægge ved mindelig Samtale. En 
aftalt (afgiort, bilagt) Gag. (Hvitfeldt.) 

At 2. Tid og 
2. af⸗ 

Xftappe, v. a..+. lade flydende Zing 
igiennem et Taphyl løbe af Tønder og 
andre Kar. 
paa Flaſtker. 
ved Aftapning. 
Aftapning, eĩ. 

Regn, 
i Beſtrivelſe fan betegne det. — AX. hos 
feer (Blis, affarvet Man, Sokker, 
M.m. 

At a. Øl, Vinen er aftappet 
fig. at a. Blod. 2. tømme 

Karret er aftappet. — 

1. d. f. et udmærfende Bn et. 
yrs Farve, hvorved man ærd. i 

Aftegne, va. 1. foreſtille ved Tegning 
eller Malning. At &. en Perſon; a. noget 
paa Papir, — Aftegning, en. Giernin⸗ 
gen ate ' 

Aften, en. pl, — er. IS. Afian.] " Da: 
gene Ophør og Overgang til Natten. 
”Dagen flipper bort ag det bliver Aften.“ 
D. Bibe 
gen.) Om 
uden Partikel. Køerne malfes Morgen 

Fra Morgen fil A. (hele Daz 
Yfrenen. (vesperi.) (Ogſaa 

Aften. ”Jeg vil klage Morgen 3 . 
ftens 

og 
D. Bibel.) -Vcd Aftens Tid, mod. 
Tid. (D. Bibel.) Mod Aften, henimod 
A., ad A. J Aften (hodie vesperi.) I 
Aftes, i Saar 
Forgaars Aftes. 
paa Aftenen. 
(til Aftensmaaltid. 
tens, byde cen til Aften.) God Aften! 
4bilfen om Aftenen.) fig. Livets 
Alderdommen. 
og Eftermiddagen for en Feſtdag. 
Aften. St. Hans⸗A. 

a) Aftenarbeide, et. A. ſom foretages oni 
Aftenen. Aftenbakke, en. pl. - r. Flag⸗ 
germuus. 
tegn. Aftenbon, en.” fom holdes, leſes 
om Aftenen. Aftendug, en. 
der om Aftenen. 
turhift. en Claffe af Sommerfugle, der 
meſt flyve om Aftenen, — 

ftes (heri — J 
I Morgen en. Ud. 

Til Aften eller til Aftens 
At faae Grød t. Af⸗ 

ften, 
Sammenſ. Aftenen 

Paafke⸗ 
Jule⸗Aften x. = 

2. 1 

Aftenblode, en. ſtork Aften: 

D. fom fal⸗ 
Aftenfugl, en. t Na⸗ 

ap 
4 



aiftenlode — Aitning. 
tenføde, en. Aftensmad. Aftentzieſt, en. 
fom bydes t. Aften. Aftengift, en. Foder, 
fom gives Bvæg, om Aftenen. - ens 
lands, en. Glands af Aftenroden. (Deh⸗ 
—3*— Aftengrod, en. G. ſom hals 
t. Aftensmad, (Holberg.) Aftenklokke, 
en. ſom dinges ved olens Medgang og 
"Aftenens Begyndelſe. Aftentulde, en. 
K. fom fornemmes om Aftenen. Aftenz 
Fole, Aftenkoling, en. foal Luft om Afs 
tenen. Aftenlandſtab, et, en Egn, feet 
om Aftenen, 2, et Landſtabsmaleri, der 
foreſtiller en ſaadan Egn. Aftenluft, en. 
Luftens Beftaffenhed om Aft. Aftenly, 
et. Ly (Hvile, Ro) ſom nydes om Aftenen 
efter Dagens Byrde. (Tullin.) Aften⸗ 
lyttighed, en. £. ſom holdes om Aftenen. 
— 2 et. det Maal, ell. den Rengde 
af Melk, ſom Koer give om Aftenen. Af⸗ 
tenniand, en, den, fom godt kan bange 
filde om Aftenen og ud paa Natten. Af⸗ 
tenmelk, en. ſom malkes om Aftenen. 
Al ftenmefe, en. M. der holdes om Efter⸗ 
midd. eller mod Aften; Aftenfang. (Deh⸗ 
lenſchl) Aftenmorke, et. Mørfet, ſom 
falder paa om Aft. Aftenregn en. ud. 
pl. Aftenrode, en, ud. ph det Røde i 
Horigonten ved Solens Ne sang. Aften 
fang, en. 1. 6. ſom ſynges om Aft. Aften⸗ 
pᷣſaime. 2, Gudstieneſte, fom holdes om 
Eftermiddagen. (i Modſotn. til Fropræs 
diken og Heimeſſe.) Deraf: Aftenſangs⸗ 
praft, en. ſom prediker fun til AX. 0. fl. 

enffumring, en. S. efter Solens Neds 
ang. Aftenſtygge, en. S. fom falder om 
ft. Aftenſol, en. Solen i fin Nedgang. 

Aftenfpite, en, 1. Aftensmad. 2. Mad, 
om pasſer fig om Aft. Aftenſtierne, en. 
faneten Venus, naar den om Aft. er 

ſynlig. Aftenſtund, en. en Deel af Af⸗ 
tenen; den Aftentime. 2. i Aftenſtunden, 
ved Aftenenb Begyndelſe. Aftenſpvale, 
Aftenſvaling, en.” d. f. ß Aftenkoling. 
Aftenſyg, adj. om Aftenen. Aften⸗ 
æde, et. Sæde, Ophold paa et Sted om 
ftenen. At have fit A. paa Viinhuſet. 

Aftentime, en; en Times Tid af Aftenen, 
ent, et, V. fom gives om Aft. 
Aftenveir, et. Veirliget om Aft., Veir 
fom kommer med Aftenen, = b) Aftene⸗ 
oſt, en. Nadver; Aftenſpiſe. Kaal og 
Knur er ond A Aekofi. Ordſpr. Aftens⸗ 
maaltid, et. M. ſom holdes om Aftenen, 
Nadver. " Aftensmad, en. den Mad, fon 
pifes t. Nadver, om Aft. Aftenstid, en. 
ftenené Begyndelfe. Ved A. 2. den Tid, 
om regnes til Aftenen. Aftensvarfel, en. 

i Lovſpr. Steevning med 24 Timers Friſt. 
Aftnes, v. dep. og impers. (X. 6. 

æfnian.) blive Aften, qvelde, Det begyn⸗ 
der nu tidlig at aftnes. — Aftning, en. 
ut. pl. den Zid, da Aftenen og Aften: 
mortet begynder, Det ſtete i Aftningen. 

æs ma 
sem amin 

24 

Aftiene, v. a. 1. geere left for mø 
at tiene, ved Arbeide. At a. et Forf 
ved Dagarbeide. a. Boder. (At have < 
tient, absol. at have ophørt,at tiene. 1! 
udtient.) | | 

Aftigge, v.a. 1. fane gf een ved Zigg« 
inge, v. aa 1. db. f. f. Afprutte. | 

Aftingmng. en. ' 
Aftnes, Aftning, f. under Aften. 
Aftoe, v. a. 1. faae af, ſtaffe bort 

at toe; aftvætte, afvaſte. a. en PU 
2. tenfe v. Toen. a. Legemet. — Aftoel 
en. Aftvætning. — 

Aftog, et. Afmars, Afreiſe (om Krig 
hære og Flokke) Da Gæren begyndte 

. * ſtete i for Orden. De od 
paa Aftog. (Moth.) 

Aft "3 Aftræœde, et. (Aftræd. Mott 
S. Traad, é.. 

Aftrin, et. pl. d. ſ. Trin til en Si: 
Sidetrin. . Bed et enefte A. fra den fma 
Sti, funde man ſtyrte nd af Bierget. 
—5 — v. a. 1. faae noget af € 

ved Trodſen. a. cen fit Samtykke. 
Aftrue, v. a. 1. faae af cen ved Tru 

fler, At u. cen Penge. | 
4 v. a. I. faae af cen ved Trvgle 
A set. pl. d. f. noget, ſom 

aftrykt. A. af et Skrift, af en Kobb 
plade. At tage et A. af noget. 

Aftrykke, v. a. 1. udtrytke, udpref 
Den a e Saft. 2. bringe Formen 
noget t en blød Materie cl. p. Papir v 
Trykning. a. et Signet 1 Vor. a. 
Kobberplade. Der er fun aftrykr f 
Eremplarer af dette Skrift. 3. trykke i« 
At a. et Gevær. — I en. 

Aftræde, v. a. 3. ſtræde.J lostræl 
bringe af ved at træde. Jeg har aftrag 
min: Skohcel. 2. afdele, afpaffe ved 
træde. a. et Urtebed. 3. fratræde, < 
ſtaae. a. en Eiendom, et Embede til ce 
— Aftrædelfe, en. 

Aftræde, v.n. 1. (fun i partic.) træ 
fra, vige fin, Plade (ifær i Forretning « 
Oppvartning.) Den (fra Vagten) «fir 
dende Officeer. 2, tage ind underve 
ftige af. Han var aftraadt (traadt af 
et Vertshuus. (Deraf: Aftrædeſted. Ra 
bet.) 3. fratræde, ſtille fig fra. Da Ko 
gen var aftraadt fra dette Forbund. 

Aftræt, et. (en. V. S. 0.) Aftr 
ning; det, at noget aftrokkes. 2. 
leb, Afledning. Vandet maa have 

"8. Afgang, Affætning. (om Ware.) 
AftrætTe, v. a.J. [trætte.] afføre, 

drage. (f. træffe af.) At a. Kort, i vi 
eykkeſpil. 2. hvæffe, afftenge. Den R 

Igekniv maa aftrækkes (trætfeg af.) 
glatte ved Boning m. m. At lade Sne 
keren a. et Bord, 3, afkorte, fradrag 
a. ten noget paa en Regning. 4. a. 
Ark, Correctur⸗Ark; hos Bogtrntteri 



Aftrekte ·Aſvende. 

come et enfelt Afteyk deraf. — Aſtreck⸗ 
⸗ er. på. > er. 

v. 2. 1. aftiene ved at trælle, 
x! ſtreugt Arbeide. 
Yitrænge, v. a. 2. afnode, tvinge fra, 

arænge. (ræften forældet.) ” 
Yrrrætte, r.a. 1. bringe fra ved Trætte, 

Erditid. Den Mening, Overbeviisning 
tå Jagen kunne aftrætte mig. 
Aſteinge, v. a. 3. ſtvinge.] 

t”3, bringe een t. at give noget v. Trang. 
Zr 2. cen en Tilftaaelfe, et Løfte. ”Hvor 
Caretet eftvinger Zrælle Glædeslyd.” 
ms. 
Ifrvætte, v. a. 1, aftoe. fig. udſlette. 

dra Gfam fan han aldrig a. (n. s. Af 
nat, Klæder, ſom toes p. engang, har 
Vech.) — Aftvcetning, en. 
Aitelde, v. a. 1. fomme af et Kar i 

e et. Ollet a —* Paa ender, a 
ægt, en. (Egentl. agen; eller 

ta fom aftages; men br. fun om). faftfat 
tig Afgift af en Bondegaard til Under: 
redning for den, ſom i levende Live afs 
Hat den til en anden. 
Ifelfe, v. a, 1. [I. aſpelia.] ſtille 

xt ft Zag. a. et Huus. — Aftækning, en. 
ftælle, v. a. 3. [f. tæle.] tælle og 

lagge eller fordele det Talte. Aftalte 
F.zge, At a. noget I Gnefevils, — Af: 
: en. 
Aftære, v. a. G. udtære. 

Aftærſte, v. a. ſſ. tærffe.] udtærffe. 
oKiærtnen af Straget. it. tœrſte aldeles. 
Tit Korn er aftærſtet. Denne Mand har 
«une ec. alt Kornet. — Aftærføning, en. 
Aftoire, v. a. 1. 

£xæg… æ. en Græsmart. 
drtemme, y. a. 1. giere reent tom. — 

Iremmelfe, en. ” 
Aſtorre, v. a 1. borttage ved: af tørre, 
Frk. a. Bordet, Støvet. a. fine Taa⸗ 
ut. — Aftørring, en. ' 
Afvandre, vin. 1. (er.) vandre bort. 

(ftent.) ' 

fane af 

Aivane, en. Afladen fra en Vane. At 
Cume i A. med noget. Han har faaet 
X til Arbeide, t. at være hiemme. 
Sfveffe, v. a. 1. aftoe, aftvætte. — 

jog en. 
Yfoci, en. pl.-e. II. Afvegr.] Vei, 

fa viger fra den rette. At forvilde fig, 
frame p. en A. fig. Afvigelfe fra en mo: 
mit eller rigtig Handlemaade. — afveis, 
* fra Veien, afſides. Hufet ligger 
zet 
Afveie, v. 2. 1. afdele efter Vaegt. 

At c. noget pundeviis. a. Meel til en 
Segning. fig. afmaale, noie afpaſſe. At a. 
Sctemmelſer. a. fine Ord. ꝰSyffelſat m. 
beſtenme vor Skiebne og'a. vor nytte.” 
=. Sultterg, — Xfoeining, en. 
Afoende, v. a. 2, bortvende, vende fed. 

2 

— exlin 

Om feninge 

afgræffe ved toiret 

—A 

Afvende — Aſveelte. 

a. fine Dine fra noget. 2. fig. bringe 
fra. a. cen fra Vrede, fra et Forfæt. 
a. Sindet fra onde Tanker. 3. forlede. a. 
Folket fra Zroffab. 4. afværge. a. Tab 
og Skade. — Afvendelfe, en. ' 

Afoendig, ad, ulydig, affældig, ops 
rørt. (V. 9. O. 

fverle, v. n. 1. (har.) ſtifte med, 
ſtiftes til, At a. med at læfe og ſtrive. 
a. med Arbeide og Hvile. 2. følge ftiftez 
viis p. hinanden. Bierge og Dale a. Med 
hinanden. 3. øføverlende, foranderlig, 
omſtiftende. En a. Skiebne; med &. Lyike. 

Foerling, en. fiftende Forandring, 
For den Videlyſtne er A. 

Hvile.” Jacobi. 
Afoige, v.n.3. [vige.] vige t. Siden. 

(f. vige af.) En afvigende Vei. Mag⸗ 
netnaalen afviger fra Polerne. 2. fig. 
forlade, vige fra, udſteie fra i fin Gier⸗ 
ning, I fin Handlemaade. a. fra Dyden, 
fra Skit og Brug. a. fra Materien (gaar 
uden for.) 3 være uovereensſtemmende 
med. Denne Beretning afviger meget fra 
den forrige. 4. det t de sprige Tilfælde 
(hvor afvegen, afveget bruges) neppe brus 
gelige part. .afvigt bemærker : (om Tider) 
ſidſt —— J efoigte Aar, Maaned. 
= foigelfe, en. Afbøining, Udſffkeielſe, 
Undtagelſe, Uovereensſtemmelſe. A. fra 
en almindelig Regel. Wagnetnaalens 4, 
Misviisning. 

Afvitle, v. a. 1. (tydſt.) aftage noget 
ved at vinde det af. . 

Afvinde, v.a.3. fvinde.] vinde noget 
fra cen, fravinde. 2. vinde Garn, Traad 
ek. Andet fra det, fom det var paavundet. 

Afvinfle, v.a. 1. afpaſſe m. Vinkelhage. 
Afvife, v. a. 2. [f. vife.] byde at gane 

tilfide; bortvife, negte Adgang. At a. 
paatrængende Folk. a. en Sag fra Nets 
ten. a. en Stævning, et Segsmaal 3: ef 
antage til Paatiendelf .… Dan blev ef: 
viiſt m. fin Klage (eller: hans Klage blev 
afviiſt. Afviisning, en. — Afoifer, en. 
en Steen eller Andet, ſom fættes ved 
Porte og Bygninger, for at hindre Paa⸗ 
kiorſel og tage af imod. Stød. 

Afoifte, v. a. 1. renſe, afterre ved af 
viſte. a. en Kanon, renſe den med en 
Viſter. — Afviffning, en. 

Afooret, partic. at have afvoxet, være 
udvogen, ikke vore mere. 

Aforide, v. a. 3. [vride] faae af ved 
at vride, a. en Green. a. Bandet i Klæs 
derne, — SA foridning, en. F; 

Afvæbne, v. a. 1. gisre vaabenlos, fra=- 
tage Vaaben og VBærge. Han afvæbnede i 
fin Fiende, Modftander. De Fangne bleve 

. afvæbnede, — Afvæbning, en. 
" Afoælte, v. a. 1. fane noget af ved at 
vælte det, De afoæltede Stenen fra Gra⸗ 

EN . ” 



Afvrite — Ager. 

ven. fig. At &. (fralægge fig) es Beſtyi⸗ 

! foænmne, v.a. fvænne.] bringe af c&. 
fra en Banc. a. et Barn (fra Broſtet. 
Man maa fane ham afognt med (fra) den 
Stik. Gan har rent cfvant fig fra Sel⸗ 
ſtab, fra at trifg. (f. vænne af.) 

Afværge, v. 2. 1. afbete.” a. et Hug, 
et Gtif. 2. afvende, hindre, forekomme. 
a. en State, Ulykke. 3. afflaae, tilbage⸗ 
Drive med Vaaben. a. Rigets Fiender. 
(forætdet.) — Nfværgelfe, en. 

fværne, v. a. 1. holde borte, afvende. 
(fielden.) ”Gtraaler, ſom knap Drvadens 
grenne faer afværner.” J. £. Heiberg. 

Xfvært, en. Afgrode. 2. Forringelfe 
(Hvitfeldt,) 

Afæde, v. a. 3. [æde.] aftage ædende, 
borttage ved af ate. Bvæget har afædt 
Græffet, Bladene paa Zræct. 

Afændre, v. a. 1., forandre i det uvæs 
fentlige, i nogle Dele. — afændring, en. 
(Treſchow.) [Nye Ord, efter det Tydſbe 
abåndern.] - 
Mk v. a. 1. affordre. jvf. æffe. 
Afeſe, v. a. 2. aſc ud eller opaf. Van: 

det i Brønden maa aføfes. 2. borttage alt 
Band fra, ved Øsning. Brønden er afoſt. 

Agat, en. pl.-er. ct almindeligt Navn 
for en meget blandet Steenart af Kiſel⸗ 
Slægten, (Silex Achates) ſom deels efter 
dens Sammenſetning, deels efter Farven, 
faaer forſtiellige Navne f. Er. Calcedon⸗ 
agat, Jaspisagat, Baandagat 1c. 

e, v. a. og n, 1. Imperf. har ogſaa 
og eller aag. [F. aka.] 1. act. føre ved 
Hielp af Heſte og Kioretsi (Vogn, Karte, 
Slade.) At age Ho, a. Korn ind, 4. 
Giedning pag Ageren, a. Torv fra Mofen. 

.U finere Talebrug er dette Ord fortrængt 
af Fiøre,) 2. v. n. færdes p. Vogn eller 
andet Kisretsi. Age i cn Slade, paa en 
Vogn. 2. med een. Den gende Poſt. 
= XAgedør, en. Ladeport, ſom man fan 
age igiennem. Agegab, et. ſtort Hul p. 
et Gierde. Agehynde, et. Vognhynde. 
Agelæs, et. faameget, ſom i eet Læs fan 
ages. Et A. Ho. Xgerum, et. 1. for⸗ 
nødent Rum til af age, t. at komme frem 
med en Bogn. (Moth.) 2. i den flæl:s 
landſke Dialect: en Vort, et Vognſtuur. 
Ageſkriin, et. d. f. ſ. VBognſtriin. (Woth.) 
Aeſtol en. Vognſede, dannet ſom et 
Slags Stol med Ryg, men uden Fødder, 
fom hænges i Vognens Sider, Agetei, 
et. df. ſ. Kioretoi. Agevei, en. Kis⸗ 
revei. (Moth.) 

Ager, en. [S-Akr.] 1. (ud. pl.) Jord, 
om dyrkes t. Sornfæd, (modfættes ÉPug.) 

. Og eng Agerens Grøde. 2. pl. Agre. 
cen vig Deel eller Lod af ſaadan Jord. 
Denne A. ev mindre god, end den ander. 
At plate, tilſaae cn Ager. En Rugager, 

t 

* 

Uger — Agern. 

Bygager. ( Ogſas færdeles om det ple 
Rum imellem to Agerrcucx.) Agerb 
et. 1. den Ki ab og Soſſel, at d 
og bruge Jorden til Kornavi; Agerd 
ping, Jordbrug. At leve, nære fig af 
Ar lære, have lært A. Agerbruget er 
flicligt £ fortticlige-£ande. 2. ten 3 
om een bruget og dyrker fil Avl.  $p 

er fun lidet. Gt ſtort, vidtloftigt 
Agerbruger, en. Agerdyrker. erbu 
en. Jordbunden og dens BeiFatfende 
Agerland. God, flet, haard, leg, [ct 
agerdyrkende, adj. v. fom driver A 
brug. Et a. Folk. 2. Kiobſteder. ¶O 
87 „en. den, fom 

tbrug til fin Syſſel og Ræring. 
er en god A. (forftaaer fig gott p. AX: 
brug.) XgerdyrFning, en. d. f. ſ. A 
brug, 1. Agerfred, en. den ved Lo 
hævdede Fred, ſom Agerdyrkeren bør n 
ved fin Glerning og paa fin Jord. 
furg, en. dybere Fure, fom giør € 
imellem Agre. Atzergierning, er. Ma 
arbeide, Martglcrning. (Moth.) Ag 
vrde, en. ſom vogter Agrene 
væg. Agerhene, cn. pl. - høns. 

ſpiſelig Fugl, fom lever og fanges i Agre 
(Tetrao perdrix,) Agerjord, en. So 
om er tienlig til Gæd. Agerfacl, 
t.i Agrene hyppigt Ukrud. ra 

campestris.) Agerland, et. d. ſ. ſ. A 
1. Agerjord. Denne Gaard har meget 
men fun lidet Engiord. Agerlod, 
Jordlod af Agerland. Agermand , | 
Agerdyrker, Landmand. »Sklenk Ag 
manden ſels fin Hoſt.“ Storm. ag 
mark, en. En i Agre inddeelt Mark el 
Bnjord, Agermon, et. Jaordømon, tic 
ligt tiå Gæd; Agerijord. Agermuus, 
Markmuus. Agermynte, en. En Plan 
Mentha arvensis. Agerran, ct. M 
fom begaaré ved at hoſte en Andens Ko 
cl. Hso. (D. Lov.) Agerredffab, ct. | 
fom bruges ved Jorddyrkning. (Dluffer 
| gerveen, en. pl. - vener. - fmal Jut 
ſtrimmel, ell. Fure, ſom tiener t. Græn 
imellem to Agte. (tilforn ogſaa: St 
imellem to Mændé Agre) Agerrende, c« 
Vandfure, Vandgreft, Rende, fom grav 
i enAgert. Bandets Afløb. A dnin 

”en.” Agerens, Markens Rydning, Optn: 
ning. Agerryg, en. den hoieſte Decl i 
ploiet Aget. erſtiel, et. Skiel im 
lem fo Agre. Ager ifte, et. 1. en 
Deel cl. Lod i Bymarker, ber ei ere u 
ſtiftede. 2. den Decl af et Agerland, fo 
er pleiet fra cen Led. erfpmp, c 
Sump, Samlingsſted for Band i en Age 
(Colding.) Ageruld, en. En Plante rt 
lang, hvid Freuld. Eriopherum poly 
stachion, . 
" gem, et. pl. —er'og Agern. [X. € 
Akern, J. akarn.] Egens Frugt. Ager 



aAgernhat — Agte. 

bt, eu. Elallen eller Bogeret (Calix) 
fer Agernet ſidder. (Moth.) 

ler, v. un. 1. (har.) raver, rokker 

57 [3 —226 eokkemad , et. IJ. ing, må 
ig HØ 2. 6. 5. Cfieldent,) Deraf: 
FR. ct. Modhage p, en Medekrog. 

Igt, en. ud. pl. IJ. Akt,] Hu, Tante. 
"stent.) "Det aldrig fom i nogens Agt.” 
SxHag. 2. gorfæt, Henſigt, Diemed. 
Zi var ilke min A. i min X. 3. Ops 
sartiombed, Agten; Omhu, Opfigk 3 
zocmde Salemaader: at give Agt efter. 
zsd der tales) ell. paa (agte paa, lægge 

Tarke til)Har du givet Å. paa mis 
Iiner Fod?" D. Bib. ”Giv A. paa 
rar Ord.“ Tage i Agt (vogte m.-Dm hu.) 
TI tage fir Helbred i AX. Tag dig iX. 
rat dig) for Deften! At have noget i A. 

4. Ygtetfe, Anſcelſe. At være, holdes i 
In cg re. — agtbar, adj. agtværdig. 
;arles, adj. fom ei giver Agt, nagtſom. 
cx0. IL 184.) agtpaagivende, adj. v. 
Sarkſom, fom giver” noie Agt paa. 
Igpsegivenhed, cen. den Egenſtab at 
"7 agtpaagivende, Aytpasgiver, en. 
fl, -e. den ſom giver Agi p. noget.” At 
— vere over en Embedsmand.” 
€irtte. agtfom, adj. 1. ſom tager vel 
Jat eller i Bare; varſom, forfigtig, 

æmegelig, beteenkſom. At være a. over 
txt. En a. og paapaſſende Tiener. 2. 
zmattfom.. At høre a. til Agtſomhed, 
z at. pl den Egenſtab at være agtſom. 
J. paa Belanſtendigheden.“ Gncedorf. 
Iarjombed gior, at alting fan blive bes 
2edet; Røiagtighed, at intet bliver ube⸗ 
zrefet." Gyporon. agtværdig, adj. ſom 
Frieser, har Krav paa Agtelſe⸗ 

ge, v. a. og n. £. IJ. akta.] uds 
Tkter i Alm. en vid Virkſomhed i Siæs 
iz, hvorved Tankerne fortrinligen, eller. 
ExT end fædvanligt, henvendes til 'en 
emt Gienfland; deels med Bibegreb 
3, at denne Virkſomhed fremkaldes ved 
a:zet advortes, og er forbundet med en 
zelelſe; deels uden dette Bibegteb, om 
ẽAnkning overhovedet. 

. gt mine Ord! — fornemmelig 
4 med præp. paa og efter (den fidſte ifær, 
xr man udtryffe den begyndte Op⸗ 
xtcjomhed; den forſte om det vedva⸗ 
me i ſamme.) Han agtede ikke efter 
Frat der taltes. Lan vilde ikke a. paa 
su Ord. At a, paa Veirliget, paa en 
Craatem, ”At a. paa Solens og Maa⸗ 
ꝛens Gang, f. af beregne Tiden.” Guld⸗ 
"23. (absol. og intrans. hos Almuen, og 
"aglig Tale. Drengen agter ifte, naar 
"att taler £. ham. Hunden vil itte 33— 
betente, tage i Betragtning. (v. n. 

1. lægge Moerke : godt i Dag. (Moth.) 
i we nøt paa, bemerke. (D. Lov. IL 

deelagtig Mening og 

At tabe al AX. for fig” ſelv. 

Agte — Agtelſe. 

Da. maa a. at ham er den ſterkere. fan 
er ingen ung Mand, flal du a. (d. Tale.) 
3. om Opmærtfomhjed, yttret i Sandling: 
(neutr.) have i Agt, paaſee, tilfec. pan 
ſtal a. at dev intet fpildeg. recipr. Agte 
(vogte) fig. Agt dig f. Gunden! (i AÄAl⸗ 
mueſproget.) 4. bryde fig om, ſtiette; (en 
hoiere Grad af Opmærffomhed.) Han eg: 
tede ikke mine Advarſler, Formaninger. 
Han agter hverker Gud eler Menneſter. 
Jeg agter intet derom. (Ogſaa med paa: 
Uden at a. paa Løfter og Tilſagn.) 5. be⸗ 
ſtemme, beflutte noget med Henſyn til en 
Gienſtand. (nu fielden.) Jeg havde agtet 
ham . noget bedre. Det er cen agtet, en 
anden bejffæret. (Moth.) Den fanger ofte 
Fald, fom anden agter Fald. Ordſpr. 
6. I høicre og overført Betydning: om 
den Folelſe, der vokkes ved Betragtningen 
af udmærtet Slælstraft, men færdeles for 
faa vidt fom den gaacr ud paa det mos 
ralſte Godr. Jeg agter hendes Dyd, Man⸗ 
dens Retſtaffenhed. Jeg agter høit en 
faadan Uegennyttihghed. Man, maa agte 
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am, ſtiondt mån ef fan elſte ham. ”BWi, 
beundre ogſaa Ting, vi agte fun Perſo⸗ 
ner; vi beundre Forſtand og Talent, vi 
agte felv Eñfoldigheden, naar Villien er 
god.“ C. Hornemann. (At a. fig 3: tage 
fin Wre i Agt. Gom man agter fig, faa 

" bliver man agtet. Ordſp.) 7. anſee, holde 
for, vurdere, fætte Priis paa. Jeg agter 
et fornødent. . At agtes fom en Falſtner. 
(D. Lov.) At a. noget hoit, ringe. . At 
agtes for.den vpperſte. At agtes lige ved 
(med) At. AL a. fig værdig, befsiet, bes 
rettiget til noget. . ”Xt I ſtal agtes vær: 
dige th Gude Rige.” —“At a. cen Dag for 
en anden.” (D. Bibel): 8. mene, tænfe, 
Folde for. (ftelden.) ”Jeg agter, at jeg 
ei er ringere.” (D. Bibel) Gior, fom du 
agter at forfvare. 9. være til Sindé, 
have i Sinde. Jeg agter at reiſe i Mors 
gen. — Elliptiſt og reflex. agte at begive 
fig hen, hen til: Hvor agter du vig hen? 
Jeg agter mig hiem, bort, ud herfra. 
£an-agter fig fil Paris. 10. recipr. (nu 
fielden) :. vente fig. Jeg agter mig noget 

Stinken hænger 
aldrig faa helt, Hunden agter fig jo 
Benet. Ordſpr. 1 
Agtelſe, en. ud. pl, ſIvf. ægte, 6.]) for⸗ 

om om en Perſon, 
grundet paa Kundſtab og Overbeviisning 
om hané gode Egenſtaber, indvortes For⸗ 
trin eler Fortienefter. At have, bære A. 
fos cen. At nyde almindelig * , være i 
høi, ſtor A., ſtaae i A. hos cen, erhverve 
fig A. Han har tabt fin Agtelſe (3: den 
X. fom Andre havde for ham.) fan har 
tabt min X. (den A. jeg havde for ham.) 

2. Yttring af 
Agtelſe; Wrbodighed, Opmærkſomhed. At 
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"+ altvytte. 

ølfe cen A. Af Aytelfe mod Loden, mod 
Kongens Perſon. Udvortes Agtelſe. 

Agter, adj. og adv. superl. agterſt. [J. 
aftari, aftastr,] bag. (br. fielden uden i 
Skibsſproget, og i nogle Øammenfætn.) - 
Den agterfte Deel af Skibet. Agter, ag⸗ 
terſt i Skibet. a. ind, a. paa, a. ud. nl 
Agters, tilbage i Forfald. At tomme til 
Agters. (D. Bib.) Det gaaer til agters 
for ham, (dagl. Z.)= Agterdeel, en. Bags 
eel. Agterende, en. Bagende. Agter⸗ 

fleg, et. ſom heiſes agter paa Stibet. 
Agterſeil, et. Seil p. den agterſte Magt, 
ell. imellem denne og Stormaſten. Agter⸗ 
fb, ct. den Deel af Skibet, fom'er bag 
Stormaſten. Agterfide, en. Bagfide. 
atzterſlaae, v. no. 3. flage bag ud. (Ars 
reboe.) Agterſpeil, et. Bagdelen af et 
Skib. Agterſtavn, en. Bagſtavn. Ag⸗ 
terſting, et. Et viſt Slags Sting i Sye⸗ 
ning. Agtervind, en. fuldkommen Med⸗ 
vind, ſom blæfer ret agterind i Skibet. 

Agurke, en. pl.-r. En bekiendt Haves 
vært. Cucumis sativus. Agurkeſalat, en. 
Salat lavet af Agurkeſtkiver. 
Ah! (langtrukket A.) ct Udraabsord, 

der udtrykker Forundring, undertiden blan⸗ 
det med Spot. 
Aha! Udraabsord (Tonen paa ſidſte 

Stavelſe) f. Ex. naar man, pludfelig uds 
finder, opdager, kommer efter noget, m. m. 

AF! Udraabsord, der udtrykker cen bes 
drevet, ſorgmodig, deeltagende, beklagende 
Folelſe og Sindsforfatning. 

Akevit, en. Et af det kat. aqua vitø 
fordærvet Ord, der af Nogle udtales ell. 
nen Aqueavit: anden Gang over Til⸗ 
ætninger deſtilleret Brændevitn. 
XL, adj.n. alt. pl. alle, [J. allr.] brus. 

ges 1. for at betegne det Hele af en Ting, 
ens hele Storrelſe el. Mængde; ſaaledes 

at ber et ſees hen til dens Dele, eller til 
Spoergsmalet, om den har Dele; heel 
gange. (fun i sing. og collectiviſt.) af 

erden. Alt Foltet. Al Vyrdens Her⸗ 
lighed. »Over al Jorden.” "IJ fer Dage 
ſtal du giore al din Gierning.“ Al din Hu 
maa du vende derhen. Haab er fore 
vundet. Alt Riget førgede ved Kongens 
sd. Al min Umage (min heleu.) er forgie⸗ 

ves. Alt mit Qaab er forfpundet, Al deres 
Moie var fpildt. 2. br. Al (i sing.) i St. 

ve: fuldkommen, al mulig (3: 
eſte Udſtreekning af Begrebet, fom nævnes.) 
Gan har al Aarſag fil at være fornsiet. 
Hun fagde det i al uſtyldighed. Jeg mods 
tager det med al Taknemmelighed. Jeg: 
ønfter dig alt Godt. J al re, Med « 
Agtelſe, XÆrbodighed. Af al Magt. Til 

(Dette Begreb ophæves derimod 
ved at fætte uden forved; al ftaaer da i 
St. for nogen og uden al for: med ingen 
(sine ulla,) Uden al Tvivl. Uden al 

Gader af el (alflage) gorfæn 

ben vis, 

Aarſag. San bled fordet uden al Pragt 
3. Xl bemeeker ogſaa: det Hele, med In! 
ftrænfning af Begrebets Omfang. Ca: 
ledes 2) tilfsles det i sing. og pl. ( 
efterfølgende Subftantiv (med beft. Art 
or at udtrykte, at der menes enhder Deel 
et, fom nævnes eller omtales, ingen un! 

fagen. Al Melken er drukken. Sede 
er hoſtet. Alt Kisdet var fordærvet. Al 
engene (hvorom Talen er) ere opbrugt 
eg har endnu alle Pengene. Jeg he 

glemt alle Bøgerne. (Derimod: hele Lar 
et, hele Egnen, hele Menigheden.) b) a 

(i sing. og pl.) fotan pron. demonst: 
den, det, denne og diſſe, udtrykker: dc 
el. det nærværende, den hele Mængt 
det hele Antal, der tales om. Al den RNeg: 
vi have faaet. XI den Tid, al den mac 
kunde feg have ſparet. Alt det Hs, ba 
har bierget. Alt det Land, du feer. | 
dette har jeg længe vidſt. Med alle bit 
Forfikkringer mener han intet. Hvad v 
alle diſſe Folk? c) Med lignende Im 
ſereenkning foran en Genitivus ellet 
ron. poss. He Hapens Planter. 9 
hang endom. Al din Gierning. u 
ans Børn. Alle mine Penge har jeg ud 
vet. 4) i en indfrænket relativiſt Sa! 

ning. Alt (ethvert) Arbelde, ſom ſtal in 
kes, maa ſtee med Lyſt. Gan giorde de 
alt det Onde ak funde. 4. bruges d 
med Genfyn til hver enkelt Deel af et Hee 
el. af et Stage , em Slægt; og til i 
hele Antal af diſſe Dele, naar de tœnk« 
fm ſœrſtilte ell. hver fo fig (undertide 
ov: enhver, ethvert, hver egn, eller for 
al Slags.) Al (enhver) Begyndelſe 
vanſtelig. Alt Vand fan drikkes; me 
ifte alt kaldes drikkeligt. pan er c 

gelighed. — 
Alle Menrieffer, alle Planter 3: det hele Ti 
af M., af P., den hele Menneffeflægt 
derimod ikke: al Mennefte, al Plante 
men: ethvert, hver. [Man figer heller it 
—— alle Aar, alle Dage; men 
vert Aar, hver Dag; derimod: alle ban 

Aar; i alle mine Dage. Endnu mindre 
alle fre Aar, alle otte Dage; men hove: 
tredie Aar, hver tredie Dag.] Undertide 
udelades det tilhørende Subſtantiv, nac 
dette er: Mennefter, Folk; (hvorved d 
ikke ftrengt menes: det hele, men et ſto 
Antal Menneſter) eller naar det I en vi 
Forbindelſe nylig har været nævnt; cc 
alle udtrykker da: det hele Antal af de 
ly menes, eller fom have været nævn 

lle (i Landet, paa Stedet) troe, Al 
fige det. Alles Øinc vare henvendte pa 
ham. fan er elſtet af Alle (nemlig: ; 
Alle, ſom kiende ham.) Alle gave ham d 
Vidnesbyrd. Haus Huus ſtaaer aaben 
for Alle. Iblandt Pigerne er hun de 
frmuttefte af Alle. (hvor det flager ove: 
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Bit.) Sottken af den 
brik? — Af elle [af dem alle) holder jeg 
cf af der brune. Jeg leſer gierne 
msdite Digtere; men af alle ynder jeg 
rt Zhakſpeare. — Saaledes ogſaa: Hvor 
ce: Børnene? — De ere elle ude. — 
5. Grugen af el i forſtielliged Conſtruc⸗ 
ticner sg med Pronomina fan end videre 
er oics ved følgende Erempler: Alle ere 
XT e Foik. De ligne hverandre 
Ye. de avrige. Alle øvrige Folk. 
Ser err de elle henne? Hvad tage de fig 

VE, fom Bane fart Det Gan uddeelie uc 3, ſom et de an uddelte 
tt ni, iblandt of Alle. Naar de Alle 
cx tede. AL din Rigdom. J al min 
tts; t al hans Glæde. Med al hané 
Cærhed, ev han dog en retſtaffen Wand. 
Jeg baste ikke ventet dem alle. De ere 
clan itke alle fomne. Alle tre, alle 
fx, e. f. v. (men.: begge to.) 6.3 
Canmenfætuinger br. al: a) med Xdi. 
i) Sadſtantiver om den hoieſte "Grad 1 
—** og Foldtopmenheder, ſom til⸗ 
lczees Gad: algod, Algodhed, Sltiærlig, 
elfrwig. (Axvebo), Almagt, alma 
—— —— nærværende. Bags 
rr), edraadende, alſeende, alſtyrende, 
Jodemde, Alvidenhed, alviis, Alviis⸗ 
den, Alvñohed, Alvælde, alvældig, al⸗ 
varende (fom ér i Alt, og overalt); ges 
fix i te Zilaavne, form gives Gud: 
ſeder, Alherren, eren. b) med 
me faa andre adj. iBemarielſen: 
sale; f. Gr. alfuld, alene.  c) me 
estitantiver, i Bemærtelfen : almindelig, 
TIA for alle: É ér. i, Alhore 
catl. Stioge), Alſæd. 
. 3 ſaregne Udtryk aA enhver. 
Gia for Alle , og Alle for cen (i Lovs 
brget, om Forpligtelſe, der hviler paa 
Pr, ede fom cen Verfon. alle 
fimmen (forftærter fun Ordet.) Alt ſam⸗ 
B:3 (det Hele, intet undtaget.) alle Tider, 
odv. altid, ME den Stund, adv. (efters 
f:2, faa meget mere fon.) J al fin Tid 
: fit hele Liv.) Med alle (ganſte, aldeles; 
for icdſe.) Med alt det, eler dette (ikke 
Matre, desuagtet.) 8. Alt bruges ſom 
Extftantiv, colectiviſt: a) for at udtrykke 
mn Xlmiadelighed, det hele Begreb af 
1, fom forudfættes eller forftaaeg uns 
: er fabt, uden en. Enten 

il, eller Intet. Feg vil giere Alt (hvad 
ha fotmaaer) for ham. Han er ſtikket til 
I. Saaſnart Alt er færdigt. Jeg er 
1Yl (i eet og Alt) af hané Mening. 
Tate er endnu itfe Alt. Alt kommer an 

deg 
to 
I 
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ene lider de rel. hvad efter.) Alt, hvad jeg eter. Alt 

KS 

tran Alt, ſom dig ſynes. Alt, ſom 
ca tager det. Det ſees, jeg feer af Alt 
UT foregaaende, det ſom ev kommet til. Svage 
Ba Sunttab) at her er intet at haabe. 
kb, it, for; det Gele, alt det (med pron. 

bu 

Al — Alder. 

Alt hvad du onſter 
… Dette ev A. hvad jeg har at fige. 
X. hvad leg har ſeet. Jeg ſtal ftræbe 

"Alt" hvad jeg fa CY J de Udtryk: det 
hele Alt, det ſtabte Alt (Univerſum.) 
” Det ftore Berdens Alt.” Helt, — Mit Alt! 
Gun er hang Alt. 
"XI (med langt X) el. Ahl, en. ud, pl. 
fet i Iylland brugeligt Ord.] en haard, 
ort, · jernholdig Øand, forenet med cu 
tinge Mængde Leer, ſom ifær findes i Ges 
derne under Lyngſkorpen, hindrer Plsi⸗ 
ningen, og er uſtikket til at modtage SæDd. 
(Stogte udlede heraf Navnet : Alheden.) 

Alabaſt, en, et Slags melkehvid, gien⸗ 
nemſtinnende bled Gipsſteen. — Ala⸗ 
ka abrik, en. hvor udſtaarne Arbeider af 

.forfoerdiges. Alabaſtlampe, en. o. fl. 
and eller Alant, n.s. En Urt, hvis 

Red har en ſtoœrk bitter Smag og Erydret 
Lugt, og br. i Dyrlegekonſten, og ſom 
Farveftof; Ellens⸗Rod. Inula Helenium. 

Alarm, en. ud. pl [af det Fr.] egentl. 
Anſtrig, Udraab, hvorved Krigsfolk fabs 
deg til Vaaben. At blæfe A. flade A. 
2, Skrek, Tummel, Bulder. Blind A., 
ugrundet Frygt. — Alarmtromme, en. 

re Trommer, ſom ſlaaes i en By eller 

vad ieg Fan giere. 

A 

eir, naar alle Krigsfolk hurtig ſtulle 
"møde i Vaaben p. deres Poſt. 

Albue, ep. pl. - er. [IJ. Albogi.] Ars 
nens mellemſte Led, imellem Haandledet 
og Arelen. Albuemaal, ct. Et Maal 
faget fra Albuen til Enden af Mellem⸗ 
fingeren. Albuefted, et. 1. Stød, ſom 
man faager paa Albuen. 2. Stød, ſom 
gives en Anden med Albuen. . 

Album, en. Det ringefte eler mindſte 
Maat i gbartforn, —F eng, Stnidfæts 
ning anmark; 4 af et Fierdingkar, +! 
af en ESticppe, sy af en Tønde Hartforn. 

Alchymie, en. Lære om Metallers For⸗ 
vand nø; m. m. (f. dmageri.) 

Aldeles, adv. [af al og Deel.] ganfte, 
i alle Dele. a. nøgen. Jeg er a. tilfreds. 
aldeles ikke, flet itke, ingenlunde. 

" Alder, en. [J. Alidr 4 L fi: 
veté, et Livs Varighed i Tiden, Levealder. 
Mennñefkets, et Menneſtes A. gaaer ſielden 
over 70 Aar. Lovens, Heſtens, Egens Alder. 
2, ud. pl. den Tid, et levende Voſen, ex 
tilværende- Ting har levet, været til; ell. 

"en vis Deel af denne Tid. Hvad er hané 
Alder? Barnets A. er fem Aar. At kiende 
Heſtens A. af Tenderne. Cu høi, un 
fpæd A. At komme til Skiels Aar og 
er. J ell. paa hans gamle A. Alle Fore⸗ 

tagender ſtikke fig ikke for enhver Alder. 
3. ud. pl. høi Alden, Alderdom. Alderens 

ighed. En Mand af A. — til Al⸗ 
ders, adv. og adj. i cen begyndende AL 
derdom, gammel, Naar man er kommen 

1 

1. ud. pl Bis. 

Cd 
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„Alder — Alene, 

og Aldre. En vis Deel af Tiden overs 
… hovedet, Tidsrum. J vor A., i denne A., 
. Berdens førfte A. Middelalderen, Guld⸗ 

alderen. Salderſtegen, adj. v. fom har 
naaet en høi Alder, (Jacobi.) alderſvag, 

adj. fvag af Alderdom. (Foerſom.) “Smer⸗ 
tens ftiælvende Sen og den alderſvage ei 
glemmes.” Hertz. 
Alderdom, en. udb. pl. høi Alder (fan 
om Menneſtets fidfte Levetid.) En rolig 
A. J hans Alderdoms Dage. 2. Alder⸗ 
dommen bruges: a) ſom ét Abſtractum: 
Alderdommen (gamfe Folk) er ftrobelig, 
vanſtelig. b) iSt. for Oldtid, Fortid. 
Alderdommen var det Skik. En Levning 
fra Alderdommen, en Alderdomslevning 

Aldrende, adj. v. fom begynder at 
ældes. (9. alldradr.) ' 

Aldrig, adv. fJ. alldreigi.) iffe nogens 
finde, ingenfinde. 2. 3 dagl. Tale: flet 
ikke, ingenlunde; - Jeg veed a., hvot jeg ſtal 
finde det. Jeg fan a. begribe (aldeles ei.) 
fan talte a. 'et Ord. Der er 2. det 

mindſte tilbage: 3. aldrig far, nok faa. 
Om hån eiede a. far mange Penge. al⸗ 
Orig ſaaſnart, iffe faa. ſnart, I ſamme 
SDicblif (med for celler førend.) Aldrig 
frefnart fane hun ham, før hun bra 

nr en, ple d. f- og flefbrere : Alm⸗ en, cn, på. d. ſ. og fieldnere: Alne. 
J. Aln; —8 Et vift Længdemaal, ſom 
efeg i 24 Tommer og 4varteer. 2. en 

Maaleſtok af cen Alens Længde. En A. 
af Jern, grenen. fig. af maale een m. 
n cgen A., med den vette MA. - 3. det, 
om efter Maal har en Alens Længde. En 
A. Klæde, to A. Baand. 4. i Sammenſ. 
med adj. alenbred, Dyb, heli, lang, 
evid, ſom har en Alen i Breden, Dyb⸗ 
Den, 20. — Alenmecl, ct, a) d. f. f. Alen, 
2. b) Afmaaling, Udmaaling med Alen. J 
Alenmaal, efter X, — Alentak, 1X., adv. 

” Bruges undertiden for: efter Alenmaal. 
At kiobe, fælge i Alental, ſom ogſaa hed: 
Der: alenviis. — Xlentræ, et. Maaleſtok 
af Zræ paa en Alens Lengde. = ling, 
en. tin i Sammen. Tolvaling, Gertens 
eling, om Tommer, fom har denne Bængde. 

ene, adv. ſſtrives ofte allene.] br. 
til at betegne en Gienſtand, med Uudeluk⸗ 
kelſe a) af alle andre; b) af alle andre 
nærværende, — a) ganſte ene, ene blandt 
Ale. Gud a. vecd det. Du ſtal tiene 
din Gud a. Ham a. tilhører Fortieneſten. 
(Sillægget: ene og forftærfer fun Udtryk⸗ 
ket. Hun vilde tilhøre ham ene og alene.) 
b) uten andres Selſtab, ell. Hielp. Han 
lever meget alene, vil glerne være a. Lad 
ham, 06, dem være a. At være a. med 
cen (i Eenrum med.) At boe, leve, ſpiſe, 
fove alene. Barner kan nu yaag «. (ene.) 
Zeg har giort det a., ganſte a. At væve 

"4 
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30  .. Alene— Allerede. 

a. om et Arbelde. (jvf. ene.) 2. ki 
ittun, blot, Jeg beder alene derom, at 
Jeg venter min Hielp a. af Gud. 
bruge det for conjunct. Fun cl. men, 
Germanisme.) 3. itfe alene, ci bi 
Gan var iffe a. en klog, men- en i 
Mand. [I Forbindelfe med Sabſtant. 
Adj. bruges aldrig alene, men ene. ( 
Enchandel, eneragdig, 0. fi.] | 

Aleneſte, adv. i dagl. Tale, for: al 
blot ' 

Alf, en. pl. — ér. Ig. alſe.J SMythif 
opdigtede Gæfener, hvoraf Jorden, Bier 
Skove triedes befolkede; Jordaand, Bie 

J and, Sfovaand. . Biergalf, Skovens Alf 
Svartalfer, Lysalfer. (Jvf. EEIo, sæl 
fot, Ellekone, —— 

Alfarvei, en. pl.-e. almindelig San! 
wel, -Adelvel. ( Af al ell. adel og fare 
g. ”En banet Alfarven til Wre.” Eva 
Ligeſom ſaamange andre Forflag, 1 
gade noget udenfor: Alfarveien.“ Slufſ 

"Algebra, en. ſ. Bognftevregning. 
Altgod, Algodhed, Almagt, o. fl. ſ. 
" Alte, v: n. 1. (har.) være i Bov 
—* i Arbeide med noget, ſom er mi 
omt og ikke har ret Fremgang: a. m 
noget, a. I Dund, Snavs. (dagl. Ta 

J Infland om dem, ſom ſtange Xal.) 
Altiob, et. [f. al, 6. c.). almindel 

Landekisb. (Langebek.) 
Alfove, en. pl'-r. [uvis Oprindelſ 

Aflukke ved et Verelſe til at fætte Seng 
i. Leth 
- Alle, en. pl.-r. Ifrauſt.] Bucgan 
Zrægang i en Lave eller andenſted 
eoſtgans 5. 
Allchaande, aqj. af forſtiellige Sla 
adſtilllge, alle Slags. a. Varer, «. fa] 
bare Sager. Gan fom med &. Udflugt« 
Gan: havde Allehaande med fig. Gan f: 
ud til Allehaande (om en udvortes mi 
tænkelig Perſon.) 2. nm. s. et Kryde 
de umbdne, tørrede Bær af Krydermuynte 
(Myrtus pimenta.) Stedt Allehaande 

Allehelgen eller Allehelgensdag, ec 
den førfte November, ſom i.den cathol 
Kirke helligholdes til alle Helgenes 
dring. Ved Allehelgenstid, " 

emend, n. s. coll. Hvermand, 
Allemands Ben. J Allemande un 
(boglig Tale.) 
Allene, ſ. alene. 
Aller, lægget (ligeſom det T aller 

det Sv. aldra.) om en, egentlig - ovi 
flodig, Forſtœrkelſe til Superlativer. cl 
ſtorſt, den allerſtorſte, min —— ù 
Ven. (aller. ev egentlig den gamle ge 
plur. allra 37 af alle.) ' 

Allerede, adv. [N. S. al rede. E. a 
ready.] udtrykker det Tidéforhold , 
noget ev ſteet tidligere, end det meent 
eller formodedes; enten i en forbigang 

e 
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guerede — Almeenſtemning.31 Almernſtemning — Almiſſegierning. 
y ' 

2", falt)s eler i en noget vedvarende 
I) an aft, modfat; cndmur-iffe.) Det 
Actrede ſteet for otte Dage fiden, for 
immer. Man fagde mig, at han var 

13 itte fommen; od jeg hører nu, han 
…t allerede været her i to Dage. 
Akeicaen, f. alſammen. 
Aeñeds, adv. paa alle Steder, overs 

' Gan har a. hiemme. alle⸗ 
d adj. (alværende) og 
Acdenærværelſe, en. —— 

krifter.) 
levegee, adv. overalt, alleſteds, i 
. Zilfælde. ” ” 

1rantre hele seenfomme Bygninger. Gor- 
” monedula. cz fuld 
re bejtienket. 
Alm, Xlæetræ, ſ. WXÆIlm. 

Almegt, ca. md. pl, Magt uden Grænd- 
'z, Xlmægtighed. fig. en -ftor Magt. 
Zinaueg A. — Deraf: almægtig, adj. 
æzstig åen Groœndſer, fom uden Inde 
kratatug formaaer Alt; uendelig. mægs 
 — utighed, en. den Egenſtab 
. ad, at han er olmægtig. (f. al. 7.) 
UmenceF, en. pl -Fer. En Bog, hvori 
15 Dage, - Uger og Maaneder, med 
Fi, beligdage, Maaneftifter, Planes 
173% Stilling og andre aftronomifte Be: 
fsænget findes opkegnede; en Kalender. 
— Yæmencfmacned, en. Maaned, ſom 
iz detregnes i Almanakken. 
Yimern, adj. pl. almene. [3. allmennr.] 

crinddlig, fon er for Alle, offentlig. (et 
snmilt, men i den nyere Tid atter ops 
vir Ad.) Fil a. Nytte, Sikkerhed. 
2 Les. — Det Re har fr i get 
st med a e Subſt., ifær følgende: 
—— — Aand, ell. Aandsſtem⸗ 
Ez3, ter gager ud paa Folkets Vel; Na: 
Lzslaand. (6. public. spirit.) Al: 
rienteledfe, en. F. for det Dele, for 
Fitte Bel. almeengyldig, adj. almeen⸗ 
rilente, goldig for Alle, fom har al: 
ridlig Øm dighed. Deraf: Almeengyl⸗ 
Naded, en, nd. pl. En Lovs, en Sæt: 
traf 4, meenlæsning, en. alminde⸗ 
Lr, ntbredt€, Almeennytte, en. almin⸗ 
Notte, hele Borgerfamfundets Gavn 

"asus publicus.) almeennyttig, adj. ſom 
"ne til eller fremmer hele Borgerſam⸗ 
its Gavn. Almecenfifferhed, en. ef 
Eug Sitferhed, Statsfamfundets 6. 
IX Srfted,) Almeenſteder, mn. s. pl. er 
tragt af Rogle for at udtrvkke det Lat. 
'a communes 3: hyppigen forekommende, 
C7T.ntclig befiendte Satninger, moralſte 
Suskt eg d. ing, en. her: 

4 NM 

- ⸗ 

hlertighed gives den Fattige, 

ſtende Stemmng hos ct Folk; ell. Stem⸗ 
ning for det hele Samfunds Bel. (Rah⸗ 
bet.) Xlmeenfætning, cen. pl. er. 1. d. 
f. ſ. Almernſted. 2. almindelig, univers 
fal Setning. Almeenvel, et. ud. pl. 
det Deles, Statens Bel. (Engelstoft; men 
urigtigen med beft. Art.) Almænvæjen, 
et. ud. pl. Hvad der hører til, udgior det 
Hele af et States ell, Borgerſamfund. 
Almeenhed, en. ud. pk (Sv. Almaͤn⸗ 

het.) brugt af Nvere for: 
almindelige Bæfen, Vorgerſamfundet. 
Almind, et. ub. 
af Hvitfeldt famme Bemerkelſe ſom 
meenhed. 
minde, adj. fom indbefatter det 

Hele af fir Slags, af et Begreb; univerſal. 
(modſat: beſynderlig, ſerdeles.) En a. 
Regel, Forſtriſt, Sætning. Den almin⸗ 
delige Verdenshiſtorie. a. Menneſtekicer⸗ 
lighed. 2. fom vedkommer, er fœlleds for 
Alle; enten for alle Menneſter, eller alle 
Skabninger overhovedet, for et heelt Land 
og Folk, eller for de Fleſte, Mængden i 
et Sand, en Provinds, en Stad 2. Nas 
tuirené almindelige Orden. Det alminde⸗ 
lige Bedſte. Her er det a. Skik. En a. 
Erfaring. Den almindelige Menueſtefor⸗ 
ſtand. En a. Landevei. 3. ſom vides, 
kiendes af alle, overalt bekiendt. Et al⸗ 
mindeligt Sagn, Rygte, Ordfprog. 4. 
ædvanlig; ikke ſielden. (modſat: ualmins 
lig.) Det er en a. HPondelſe. Dette 

Æsi er af meer end 2. Godhed. 5. den 
almindelige Mand 2: Almuen. — Det AL 
mindelige, hele Statsſamfundet, Borger: 
amfundet. 
elige.” Sneedorf. ”Det Almindeliges 

Zarv.” Malling. — almindelig, almin⸗ 
deligen, adv. 1. overhovedet, 4 Xlmindez 
lighed. a. og beſynderligen. 2. fædvans 
ligen. = Almindelighed, en. ud. pl. En 
ætnings A. — J Almindelighed br. Tom 

adv. for: almindeligen, 1 og 2. — almin⸗ 
deligviis, adv. i Almindelighed, 

minding, en. pl —cr. Jord, (Mark, 
Skov, Hede) fom ikke er nogen” Enkelts 
Eiendom, men enter tilhører Kronen, el. 
brages af Bymend og Landets Indbyg: 
gere i Felledſtab. 555 

Almiſſe, en. pl.-r. . Olmusa. A. S. 

JÆÆlmesse.] det, ſom fripilligen — 
ende 

eller Aßzecen At give A. giete A. = 
Almiſſeblok, en. B. hvori Penge lægges, 
der ſamles til de Fattige. Almiffebolig, 
en. Huus, hvor Almiſſelemmer nyde Bo⸗ 
lig; Fattighuus. Almiſſebrod, ct. Føde, 

g til. Almiſſedeler, en. ſom uddeler 
fr een har ved Almiſſe, ell. maa tigge 

cen for de Fattige beſtemte A. (VB. 6.0.) 
Almiffegieruing, cen. Velgierning imod 
en Zrængende, Hielp, fom ydes ham, der 

2 
⸗ 

Publicum, det 

” Kærlighed til det Almin⸗ 

pl. (forældet) brugt 

— 
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; Amiſſegierning — Mifdig. 3 Re Alſtdig — Liiterbord. 

et ſaa god ſom A. Almiſſelem, et. en behandler, betragter alle Sider af 
Træengende, ſom maa leve af Almiſſe. Gienſtand. (A. Orſted.) ſ. fleerſidig. 
Ximif eftiftelfe, en, S. hvor Zrængende Alffabning, en. (med beft. Art. 
under pldet, eller Almiſſe uddeles. (V. bene lab ng, det ſtabte Alt. (ſiel 
.O. — aarup. | 

+ Almue, en. ud. pl. IIsl. Almugi,] Alſtens, adj. af alle Slags, allehaa 
ngden af Indbyggerne i et Land, Mes [egentl. genit. als Kyns cl. als Xi 

nigmand, den ftore Hob af Folket (hvor: af, det forældede: Kyn, Kien, Slags, 
til fædrvanligen fun regnes Bonbeftanden Alſlags, adj. pl. alleflags. allehaa 
og den vingere Borgerſtand.) ”Beunder alſtens. Der var nok af alflags V 
og menige A.“ (D. Lov.) »Naar Kon⸗, Han har forfynet fig med alleflage 7 
gen udbyder al Almuen til. Landhielp.“ nødenheder, (Derimod: Noget af 
ammeſt. Almuens Sprog, Skikke, Gæder. Slags.) i 

Almuen paa Landet og i Stæderne. == Alſtede, adv. [forftielligt fra: alleſte 
2) Almueſatzn, et. Sagn, ſom fra Slægt ſtedſe, beftandigen. (forældet.) | 
t. Slægt bevares hos Almucn; Folkeſagn. Alfſtille, adv. altid, ſtedſe, jævnti, 
»Almueſagnet figer, at Kulden nu er langt (hos Almuen.) 

ſtorre end i ældre Tider.“ Aagaard om Alfteg, et. Sted, Vel, hvor Alle 
Thy. Almuefang, en. Gang, Viſe for en flor Mængde færdes. Øen Kro li; 
Almuen. —55 — Almuejfole, en. vet paa Alſtroget. Langebek. 
S. for Børn af Almuen. Almueftrift, et. Alſtyrer, en. (med beſt. Art.) € 
fom er ſtrevet, beftemt til Læsning for ſom bel Skabningens Styrer. (F. G 
Almuen. erez, et. det Sprog, berg, . 
fom tales af Almuen. (M.) b) Almues⸗ lſædjord, en, Jord, ſom hvert 
digter, en. D. ſom ftriver for Almuen, filfanes. (Moth.) | 
Mængden af Folket. (Bagg.) Almues⸗Alt, n.s. G. al, 9. i Alt, cm. 4 
olf, n. s. coll. Foit af Almuen, ſom Alt, adv. i cen Sum; overhovedet. 
øve til A. Almucemand, en. Een af Alt, adv. d. f. f. allerede. Han er 

Folket, af AlImuen. Almuesord, et. O. reiſt. Det er a. en Maaned føden. 2. 
fom tun bruges blandt Almuen. Almues⸗ deles, ganffe. (ſom overflødigt Biv! 
qvinde, en. (Rahbek.) Almuesven, en. Han blev ved alt til Enden. (Som en o 
Ven. af Almuen, fom virker, arbeider til fledig Partikel forekommer det ogfaa m 
Almuens Bedſte. ofte I gammel danſt Poefic.) 3. a 

Alphabet, et. pl. +er, Samlingen af ſtedſe. Alt mere og mere, alt ſtorre 
alle i et Sprog brugelige Bogftaver, i den florre. Alt kommer han igien med de ga 
Orden, BHvort de Vedvantigen opregnes. Fortællinger. Alt blev han ved at fe 
Det danſte, det gvæfte A. Efter Alpha: tilbage. 4. overalt, allevegne. (field 

betet, efter Bogftavorden. 2. J Bogirhk⸗ alt hvor han gaaer og ftaaer. 5. alt 
ferier; en Saml. af 23 trykte, , til eet (med adj. og adv.) i for hoi en 61 
Skrift henhørende Ark, ſom nedenunder overflodigen. alt for flor, alt for t 
Teyten betegnee med enkelte el. fordoblede (undertiden br. det for: ganffe, me 
Bogſtaver efter Alphabetet. Denne Bog Jeg vecd alt for vel.) 6. alt ſom, 
bliver tre Alphabeter, er 3 A. flor. — fm, tet ligeſom. alt fom han gif, f' 

alphabetiſt, adj. efter Alphabetet, i Bog⸗ han. alt fom jeg troede, han var kom 
ſtavorden. paa Veien, ſtod han igien for mig. 

Alraadende, adj. v. ſom ſtyrer og raa⸗ Altan, en. pl.-er. [af Ital.J en li 
ber alt det Skabte; alſtyrende. Det als Mm. Gitteryetk omgivet Udbygning p. 
raadende Forfon. . . ren af et Huus | t. aft gaae ud paa fri 

Alrune, en. pl. -f. en klog Qvinde, de el: 9 b Oprindeligen oØ 
Spaaqpinde. (forældet.) . Chriftendbommen« i ' , n: et Offerbord, et oph 

. Mlfammen T lefammen, pl. Agep Sted, I ell. uden for Zemplerne, hvor 
men. Gt af af dannet adj. wer meſt br. Ifrebes til Guderne. 2. i dviftelige $ 
om adv, til at forſterke Begrebet i al: fer: det Bord, hvorved Præften Ul 
heel og hålden, intet undtaget, alt tilhobe. Meſſe og uddeler den hellige Nadver. 

D. £ov., Jeg gav ham det srtfammen, ellige Nadver, fom altid kaldes: Alte 
an tog dem allefammen.” Altſammen itter Xlterets) Gacramente. — Alte 
(alt det foregaaende, det Omtalte) er godt, en, VB. fom indeholder de Bønner, * 
undtag R | og hellige Gange, ſom Præften læfer 

Alfeende, adj. v. fom feer Alting, Den  mefjer for Alteret, tilligemed anbre lit 
Alfeendes Øic.” Mynſter. (jvf. al, 6.) giſte Formularer. ” Alterbord, et. 1. 

Alfidig, adj. fom fager Henſyn til, overfte og forreſte Deel af Alteret. 



Atterbord — Aityd. 33, 

lær Kalfen p. Alterbordet. 2. Et Alter 
af2 den ſedvanlige Altertavle. Denne 
Kzte har fun et X. — Xlterdug, en. hvid 
… Dag, ſom bredes over (terbordet, 

z'tnfsd, en. Forhaining over Kirkegulvet, 
ca Alteret ſtager. ang, en. 
«2 Telgiausſtik, at uddele og nyde den 
» Sitet. Idag er der A. Han er ivrig 
Airkegang og A. — ods, et. 
:calagt til et viſt A. i catfoljte Kirker. 
Vergoulo, at. b. ſ. ſ. Alterfod. Alterild; 
Sfferild, ſorn i Templerne antændtes 

Uectet. (C. Frimann.) Alterklæde, 
7 1. et Klæde, fædvanl af Floiel eller 
Ft, boormed Alterbordet ovenpaa og v. 
?ectae beflædes. 2. Alterklæder, pl. 
7Hdedet: det, hvormed Alteret til Pry⸗ 
.beklades. 3. pl. den Dragt, Præften 
ms, naar han er for Alteret; Meſſe⸗ 
2 xx. Alterkors, et. Koré, fom man 
Sxberslyſt fætter p. Alteret, i Stedet 
ir Attertavſe.  Xirerlys, et. Vorlys, ſom 
brantes paa Alteret. Alterſtage, en. 6. 

Auerins. erſteen, en. S. ſom er 
ss mer Alterbordet. ( Dhlenſchl.) 
make, å. En-med Malerier, Billedvœrk 
⁊. anbre Prydelſer forſynet Tavle, opreiſt 
led ma Alteret. Altertieneſte, en. den 
re: af Gudstieneſten, ſom forrettes for 
[=zet… Altervün, en… Biin, fom bruges 
zt Alletens Sacramente. 
Altid, adv. til al Zid, uden Ophør, 
rl medfat: aldrig, undertiden.) Evin⸗ 
" 3 og eltid. — J mindre ſtrengt Be⸗ 
æz. fer: ved alle Leiligheder, i alle eller 
. .ãe Tilfælde; fom ofteſt. Han er a. 
28, Ban finder ham altid ſyſſelſat. 

i QCxus almindeligt Ting 

Utieg, 3. 3. ud: Art. [al Ting, enhver 
72: omria.] far ſamme Bemarkelſe 
an. s. Alt (6. al, 8. 2.), vg kan br. 
ren i ethvert Tilfælde Gt. for dette 

; ifte mød pron. rel. hvad, eller med 
i. Xrtitel) —* det i dagl. T. hores 
tiset hnppigere. Dan vil vove alting. 
tan har fat Alting til (Alt hvad han 
11 Prften ev ham med i alting. ”De 
smte Ideen til Altings Begyndelfe,” 
e tte. le, men ei i ethvert Til⸗ 

ꝛe, fan elle Cing fættes i St. for als 
n£., — for alting, fremfor alt andet, 
*caen. Lad os for alting ikke fortvivle. 
worom Alting er, i hvorledes det end 
reder fig; med alt det. ' 
Yltfza, conj. følgelig, derfor, i Følge 

e ferzgaaende. Gan frænger fil. Hielp, 
s :eg fan hielpe ham; altſaa bør jeg det. 
Ince uttrylfer, at Tingen finder af 

+ forrige; derfor, at den er grundet 
lej 
ng Sporon. 
Iltyv, en. Meſtertyv, Erketyv. (Cold.) 
Dautẽ Hrobog 1. 

⸗ 

⸗ 

dom, Alviisdonr. (om Gud.) 

3. For 

Alun — Alvorsſind. 

lun, et. ud. pl. [Sat. alimen.] et af 
Svovlſyre og Alunjord beſtaaende mine⸗ 
ralſt Galt. = Alunjord, en. 1. en Leer⸗ 
jord, der udgisr en af Alunets Beſtand⸗ 

2. Jord, ſom indeholder Alun. 
Munleeder, et. Alunſtind. Alunſtifer, en. 
dele. 

Stiferart, ſom indeholder Alun: Alun⸗ 
ind, et. S. ſom er tilberedet med Alun; 
vidgarvet Sktind. Alunſyre, en. den 

Svovlſyre, ſom indeholdes i Alun. Alun⸗ 
Alun⸗ vand, et. V. hvori A. er oploſt. 

vært, et. huor Alun virkes. — Aluns⸗ 
handſter, n. s. pl. $. af Alunſtind. = 
alune, v. a. *. dyppe fi Alun; koge, til⸗ 
berede m. Alun. alunet Toi, Læder. (V. 

Mlvei; en. Adelvei, Alfarvel. (D. Lov.) 
Alverden, n.s. br. af nogle fom et 

ſammenſat Subſt. for at udtrykte Begre⸗ 
bet: Univerſum. (Treſchov. S. Staffeldt.) 
»En Fader i Alverdens Dommer.” Thaa⸗ 
ruz J 

vidende, adj. ſom veed Alt. — 
videnhed, en. ud. pl. Guds Alviden 8* 

Alviis, adj. ſom beſidder uenddlig Viis⸗ 

Alvor, en og et. ud. pl. (361. Alvara.] 
1. ſand, virkelig Mening eller Villie, og 
Faſthed, Eftertryk i Handling og Udfs⸗ 
relſe. (modſat: Spog, Skiemt.) Det er 
mit (min) ramme, fulde A. At giore 
noget, tage ſig af noget med A. Han lod 
fom han vilde gaae; men dét var. ikke 
hans A. ”Hvor lidt det ogfaa ſtikker fig" 
med Alvors Alvor felv at fpøge.” Bag: 
gefen. - 2. Virkelighed, Jværtfættelfe. Nu 
er der engang blevet Alvor af. 

ningen, alvorligen. Nu vil han til at 
udere for A. pan blev for A. vred. 

Alvor at fryſe. S alvorblandet; ad 
„vV. blandet med Alvor. a. Skiemt. — al⸗ 

h ] 

vorlig, adj 
bor, røber Alvor, enten i Miner og lid⸗ 

— alvarlegr.] ſom viſer Al⸗ 

ſeende, ell. i Handling; ſom vidner om, 
et forbundet med, ſteer med Alvor. Han er 
ligeſag ſtreng og alvorlig, ſom hans Kque 
er mild og munter. Det er min alvorli 
Mening, Villie. Gt alvorligt Forfæt. Et 
a. Anfigt, Udſeende. Fra Ordſtrid kom 
det til alvorligt Skenderi. Han fif en 
2. (ſtarp) Jrettefættelfe. — Alvorlighed, 
en. ud. pl. 1, Udvortes Alvor, alvorligt 
Udſeende. 2. Xrbarhed. At opføre fig m. 
anftændig A. 3. Strenghed, Noiagtighed. 

At holde fine Under⸗ 
gtvne med A. til Arbeide. S Alvorsord, 
et. alvortigt Ord, Alvorstale. (Ohlenſchl.) 

- Alvorsroft, en. alvorlig Stemme. ( Rah⸗ 
bet.) Alvorsſind, et, alvorligt, til Alvor 

A. i Forretninger. 

(3) 

Bliver. 
det Alvor, til A. med Krigen? At giere 
A. af noget, virkelig lægge Haand derpaa. 

Alvor, adv. a) virkeligen, i Gier⸗ 

i 

tilfulde, tilgavns. Det begynder nu 
or 

2 



Ufvorstale — Amt. 

Hengivent Sind. (Srundtyig.) Alvors⸗ 
tale, en. alvorlig Tale. Alvorstanke, 
'en. alvorlig Tante. (€. Bone.) i 

- Mlvælde, en, Almagt. — alvældig, adj. 
almægtig. | ” 

Alværende, adj. v. alleſteds nærværende. 

C(Thaarup.) f. al, 6. a. . 
Ambolt, en. pl-e. [N. 6, Ambolt.] 
Et i en Træblok fæftet Jernredſtab, hvor⸗ 
paa Metaller ſmedes, åg Metalarbeider 
dennes og, files. At fmede paa A. At 
ſmede en A. >: forfærdige den. — Ambolt⸗ 
fmedning, en. 1. &. ſom ſteer paa en 

mbolt. 2, Gierningen at ſmede en A. 
Ambrå, en." 1. et Slags vellugtende 

Harpir. 2. en vellugtende Havepiante; 
Abrod. (Artemisia Abhrotanum) 3. fig. 

hos Digtere for: Bellugt, Blomſterduft. 
”Gan inddrak dens (Blamſterkrandſens) 

- Ambra.” — »Med lukte Dine aander han 
den ambrafyldte Luft.” Rein. 
Ame, en. på -r. et ftort Biinfad. En 
ne Rhinſtviin. IJ. ama, amphora.] 

Amethyſt, en. pl.-er. eu Xdelſteen af 
rodblaa Larve. . 

Amindelfe. en. ud. pl. de er. her præp. 
aa, paa.] Ihukommelſe, Erindring (Fra⸗ 
verendes, cl. Afdødes.) Han vil blive i 
evig A. At give cen noget til en A. — 
Deraf: Amindelſestale. en. Amindelſes⸗ 
tegn, et. 0. fil 

mme, en. pl.-v. Et Qvindfolk, der ſelv 
har født, og opføder er Andens Barn med 
fin nett. Barnets X. "At tiene for. A. 

"| Gun har X. til fit Barn. => Ammehold, et, 
det, at holde A. til et Barn. ( Rahbek.) 
Xmmelen, en. Løn fom gives Ammen, ſaa⸗ 
længe Barnet der hende, Ammeplads, 
en. Zlenefte fom Amme. Ammeſnak, en. 
d. ſ. ſ. Ammeſtueſnak. (C. Frimann.) 
Ammeſtue, en. S. hvor Ammen med det 
ſpede Barn opholder fig. Deraf: Am⸗ 
mejtueforrælling, og ⸗ſnak, en. barnagtig 
Fortælling, daarlig, les, urimelig Snak. 
Amme, v.a 1. opfode med Melk; give 

Die. Hun ammer felv. fir Barn. At 
amme et Barn op (opamme det) med Melk, 
ved en Flaſte. 

Amning, en. I Skibeſproget: ct Steve 
rette Middeldybde til Havbunden, ſom 
maales fra For⸗ og Bagſtavnen, og ans 
gives i Fod og Zoner, 
Amphibiam, et. . pl. Amphibier. [Lat.] 

Et Dyr, ſom har Éoldt Blod, hvis Om⸗ 
lob ifte ophører, ſtiondt Dyret en Tidlang 
ftandfer Aandedraget, og ſom derfor til⸗ 
deelg fan leve faavel i Bandet, fom paa 
Landet. CErybbyr. Wads Overſ. af Gus 
vier's Dyrhiſtorie.) 

Amt, cf. pl -er. I[ICTydſt.] en vis Deel 
af Landet, der foreftaaes af en Amtmand, 
fom den overſte borgerlige Embedsmand. 
Sicellands Stift er deelt i 5 Amter. 2. 3 

a 
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nogle faa Ord (Poſtamt, Biergamt) 
merker det: et fongeligt, ſtyrende Ci 
gtum. 3. Barberernes Laugsret i $ 
brnhavn kaldes, m. et tydſt üdtrvyk: 
eller Barbeeramt. — a) Amtmand, 
J. mæend. En Embedsmand, fom fi 
ager et Amt eller flere. Amtmandſl 

et. Amtmands Poſt ell. Beſtilling. 
forn vare flere af de gamle Amter forer 
under cet A. mtftue, en… Amté 
valterens Skriverſtue eller Contor, 
Skatter og offentlige Indtægter betales 
b) Amtsbetient, en. kongel. Betient, 
ar Deel I et Amts Beſtyrelſe. (D. &: 
mtsbonde, en. Bonde af et vift A 

Amtsforvalter, en. Den Betient, 
onpebærer fatter og offentlige Indtæ 
i ct Amt. Amtshuus, et. Amtmand 
Bolig. Amtomeſter, en. Barberer id 
benhavn, fom har Amt. Amtsprovſt, 
En geiftlig Embedsmand, fom fulde f 
Opſyn med geiftlige Sager, Kirker 
Skolevreſen I et heelt Amt. Man afy 
fede LUN igien Amtsprovſterne. 
provſti, et. det Diſtrict, ſom en An 
provſt ſtulde have under Spion. An 
rettighed, en. R. fom følger med 
Baroͤceramt. Amtsſtriver, en. til! 
d. f. ſ. Amtsforvalter. (D. Lov.) 

Un, en af det Tydſke (fornemmelig | 
i det 17de og 18de Aarhundrede) le 
uadſtillelig præpos. el. Partikel der. 
tes foran endeel Ord (meſt Berber) ; | 
tvent, efter danſt Cprogbrug t følg: 
Bemærfelfer: a) delle o Stedet | 
tomme, Ankomſt, Anlsb.) Bb) Zilegi 
(annamme, antage.) e) Sierning 
Stedet (anbringe, anholde; anfætte, 
tegne.) d) Begyndelfe, Forberedelſe 
en Handling, et Foretagende (ang 
Anlæg, anlægge, anrette.) e) Forli 
delſe, Bekiendtgisrelſe til eler for ni 
(andrage, angive, anmelde.) f) et S 
Forhøtelfe ell. Forftærfelfe af Verbets 
reb (anbefale, anftrenge, anføge.) — I 
mod er Brugen af en (1 St. for til) 
at tilkiendegive en Forbindelſe, (anbi 
anhefte, m. fl.) ſels i den nærvær: 
Sprogbrug, udanſt; og det ſamme 
figesſom mange flere tydſtagtige og + 
overfledige Ord (f. Er. anbelange, a 
mærke, anbetroe, anbfæfe, anbyde, a 
tiende, anfange, anfæfte, angaae, a 
(egen, angenem, angræendſe, anhæ 
ankynde, anlande, anlange, anlove, 
prife, anfige, anſtemme, anſtille, anſt 
anvore o. fi.) fom i reen og ædlere & 
ei funne bruges, og hvoraf de flefte der 
Denne Ordbog udelades, eler ved dem 
vifes til det danſte Ord. — Adſtilt 
Verbet, og bag efter dette, kan an 
bruges i meget faa, af det Tydſte opt 
Talemaader, fom: af binde am med 



Un — Und. 

det sager ens at gribe fig ans at komme 
i em (afſted); at rette (Maden) an. 
Inctomere, v.a. 1. ſanderlemme et ovs 

sir fegeme i dets Dele. Anatomering, 
:m. pl,-cæ. Gierningen at anatomere. 

Ynetomie, en. ud. pl. [Lat.] Den Deel 
ef egevidenſtaben, fom lærer 08 Delene 
sf et erganiit, (ifær dyriſt) Legeme, deres 
E-amsafætning, og Legemets rigtige Søns 
dcacamelſe, at funne adſtiſſe det i 
2: Dele. ſammenlignende A. 5: 
træ, forms behandler det menneſtelige Le⸗ 
ræs, dk Dele af ſamme, under Sams 
mæligning med de famme Dele hos Dyr. 
— YInatomiekammer, et. det. Sted hvor 
Ygatemicn lærer cell. offentlig foredrages. 
=— anstomiff, adj. fom hører til Anatomie. 

Aabefale, v a. 1. føge med Roes eller 
fordelagtigt Bidnesbyrd aft bibringe Rogen 
cz god Mening om en Perfon eller Ting. 
Sans Forefatte have. anbefalet ham til 
Sengen. Gan er anbefalet til dette Em⸗ 
de, At 2. een fin Gag. Jeg fan a. 
Tem bette Middel af egen Erfaring, Jeg 
eabefcler mig f, til Deres Erindring, Be⸗ 
racacubed. — Anbefaling, en. 1. Gier-= 
ringen at a. 2. Det, hvorved een eler 
rat anbefales. Han forevifte mig en 
rirlig A. Siſtoppen. Arbeidſomhed 

et em ged ubefålen . 
Anbelauge, |. vedkomme. 
Aubetroe, v. a. ſ. betroe. 
Yabringe, v. a. 3. [bringe] bringe, 

frtte, anvende noget p. et beleiligt Sted, 
beer det paſſer. funde anbringes Ka⸗ 
car. Ut a. et Skab i Væggen. Denne 
Zet er iffe vel anbre Et vel anbragt 
Sd er ofte af flor Virkning. 
aAbregt Bittighed. 2. ſigurl. flaffe een 
Irættelfe, fætte ham i Levevei, bringe ham 
i en Sriffing og Virffomhed, hvorved han 
fin face fit Ophold. Jeg vil føge at an⸗ 

inge ham i ef anbet ag. Lan fit fin 
Esn cubragt ved Zoldvæfenet, iHandels⸗ 
fiset. pan har faaet alle fine Børn godt 
—S bringen, Anbringelſe, en. 
ESibobern. 
Ynbringende, et. S. Andragende, Fo⸗ 

tre. - 
—2 et. Tilſtunden, Tilnærmelfe. 
— Morgenens Anbrud (bedre: Frem⸗ 

Anbryde, v. n. &. frembryde. 
Anbrænde, v.n. 1. S. fvides, fom er 

tet dauſte Ord. 2. act. begynde at fænde, 
tinte løfeligen, og atter ſlukke, for deslets 
tere at tænde p. ny. At «. Lys. (B. S. O.) 
And, en, Pi Ander. [3. Ond. 65. 

Ancka, And.] 
fæ, naar den er tam, fører dette Navn, 
ty + bens vilde Zilftand kaldes Vildand. 
(Anas Boschas.) 2. i Gærd. Hunnen 
dlandt IFunderne. En Andrik og ti Ender. 
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"b) itfe den 

en bekiendt Huusfugl, 
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' . And — Anden. 

(ſ. Wlling.) == Andemad, en. lyſegronne 
Vandplanter, paa Overfladen af ſtille⸗ 
ſtaagende Vande, ſom Xnder og Gæs 
gierne æde. (Lemna trisulca og 3 andre 
Arter.) Andeqvadder, et. d. f. f. Ans 
demad. 
Andeæg, et. Andens XRg. == Andrik, en. 
I. - Fer. [3 Andriki. | Hannen blandt 
uderne. (Sv. Andrake. E. Drake. 3. 

Anterich)« | 
Andagt, en. ud. pl. IT. Andacht.] 

Ciælens udelukkende Syffelfættelfe med 
Tanken paa Gud og Gudsdyrkelſe; Tan⸗ 
kernes Samling for at henvende dem allene 
til det høtefte Veſen. Fordybet i A. 
Dvervære Gudstieneften med A.. 2. An⸗ 
dagts udvortes Øvelfe; Deeltagelſe I reli⸗ 
goſe Skikke og Handlinger. At holde fin 

. "Vi indbyde dig oftere, end fædvans 
ligt til Andagtens Steder” Mynſter. = 
andagtefuld, adj. meget andægtig. An⸗ 
dagtsreiſe, en. Reiſe, ſom foretages af. 
Andagt, I anbægtig, Henſigt; Pilegrims⸗ 
reiſe (Guldberg.) ndagtstime, en. 
indviet, beftemt til Andagt. Andagts⸗ 
ævelſe, en. pl.-r. d. ſ. ß AXndagt, 2. — 
andægtig, adj. 1. tilbeielig til Andagt, 
ſom gierne og ofte hengiver fig tk A. 
Hun er meget a. Et andægtigt Sind. 
2. fom hører til Andagt. endægtige Bens. . 
ner; en a. Forfamling. — Andagtighed, 
en. ud. pl. den Egenſtab at være a. 

Andeel, en. pl. . 
Deel, ſom een har i noget; Lod, Part. 
(Moth.) ”At vi håve Andeel i et Rige, 
ſom ikke forgager.“ Mynſter. 

Anden, adj. n. andet, pl. andre. [Isl. 
annar.] 1. Ordenstal. (secundus.) Den 
førfte, den anden, tredie, 'o. f. v. par 
fom anden Gang igien. Det er hang 
ånden Kone (ikke: den anden hans.) Min 
anden Søn (i Alder.) Han var den ans 
den i Følget, I Ordenen. For det førfte, 
for det andet. Zver anden, af hver tø 
ten. (secnndus quisque.) 3ver anden 
Søndag. 2. A. itke den ſamme, forſtiel⸗ 
lig. (alius.) Med Adj. ubeft, Art. i sing 
og pl. a) iffe den eler de ſamme. La 

. mig faae en ender Bog, andre Bøger i 
St. for denne. Jeg kan ikke bruge denne 
Dat, og maa kiebe mig en anden. Jeg 
har folgt mine gamle Hefte, og vil fisbe 
mig andre, ” Til en anden Tid, paa et 
andet Sted,” under andre Betingelfer. 

famme ſom tilforn, ny. Bi 
have faaet en anden Præft. Gaden har 
faaet et andet Navn. Han er bleven et |, 
andet. Menneffe. Han tager hver Dag 
en anden Kiole paa. Der er kommet andre 
Folk i Huſet. Cc) ikke cen felv, ikke cens 
egen. Naar man ikke er fin egen Herre, 
men er afhængig af en Anden. Det er 
haardt, at ſtulle leve af en Andens Naade. 

8 
AJ 

Andefteg, en, ſtegt Andekisd. 

dele. [Z, AUntheil.] : 

NM 
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Anden — Andendagsbryllup. 8 Andendagsfeber — Anfegte. 

benytte fig af Andres Arbeider, røbe Andendatzofeber, en. Koldfeber, der Eon 
dres Hemmeligheder. Han hat forladt mer igien hvert andet Degn. andendag 

fit Fædreland, og bofat fig i et andet morgen, adv. næfte Dag om Morgenen 
(fremmed t) Land. d) af ulige (ifær bedre) ndenfteds, adv. paa et andet Stc! 

eſtaffenhed. (ſom æfteft med æg af: fan fommer ingen andenſteds, end hi 
- Tangt, heel ell. ganſte.) Denne Præft er -fin Familie. Jeg har ikke været a. end 

en langt anden Mand, end den forrige. Kirken. Eenſteds bruges den Skik, a. (el 
Dette er en ganſte anden Gag. Jeg har en andenſteds) en anden. andenſteds fri 
det 'paa heel andre Vilkaar, end min For⸗ ikke hiemme fra, udenlands fra, fra andr 
mand. (er egentlig Bemerkelſen A, a) fremmede Steder. (aliunde.) andenſted 
e) en anden, den anden, bruges for: een Ben, til et andet, forfticligt Sted. (alio 

. af famme Egenſtab, fom dén der nævnes; Gan er ikke mere i Paris; men er rei 
en fuldfommen lignende, En anden Na⸗ a. hen. 2. 
poleon vil ifte let opftaae: Han bliver Anderledes, adv, [af Led, Vei, Kant. 
Jen anden Mozart. f) en anden, absol. paa en anden Maade; itkke ſom før, if! 
cen af famme Art, Beſtaffenhed, foruden, ſaaledes. Cen vil have det faa, en Ande 
den førfte; nok cen. Han har giort cen a. Dette vil jeg have a. giort (omgiort. 
Reiſe for ſin Videnſtab; en anden blot til Han fortalte mig det paa den Daadi 
Fornsielſe. Han gav cet Legat til Kirken, men jeg veed, det ev 4, Sagen er ganſ 
et endet (ell. og ect) til de Fattige. (Saa⸗ a. bejtaffen. At-blive «. til Sinds. Va 

ledes ogſaa: To Sønner har han I Armeen; er ikke a. (dette er nu hans Natur, Che 

Bruges absol. for: noget andet. Han ten⸗ Fortædre, opftigende Glæg 

andre to (eller tø andre) ere Studenter. rakteer.) — I dagl. Tale ſom adj. fer 
B. Med Adj. beftemte Art. i sing. og p!. anden, alius.) Det er en a., en gaͤnſ 
alter.) <a) den anden af to i Tallet, anderledes Mand. J 
lin. Naar den ene (een) vil frem, vil Andrage, v. a. 3. [f. drage.J gien 

den enden tilbage. Jeg flod paa denne Frifttig Foreftilling om, anmelde. At: 
Side af Grøften, og han paa den anden. noget for Øvrigheden. Han androg ra 

b) det øvrige, de gvrige, overbleyne. Kun en Nedfættelfei Skatten. — Andragend 
dette er mig af Viglighed; det andet er et. 1. ſtriftlig Foreftiling, Anmeldeiſe fi 
mig ligegyldigt. Cen af fine Tienere ſendte Øvrighed eller Foreſatte. 2. Befdærin: 
han ud paa Veien; de andre maatte giene Klagemaal. (D. Lob.) Andragelſe, er 
nemſoge Sfoven. Cen Datter har han Gierningen at andrage. (8. &. 0.) | 
hiemme; de andre ere alle forſergede. Aadre, pl." &. anden. 
Cc). det andet Liv >: det tilkommende, evige AXndrik, en. S. And. - 
Liv. (ogſaa: I et andet Liv vil meget op⸗ Ane, en. pl. Aner, (ſom næften en 
klares, fom nu er og mørkt.) C. Andet bruges.) [I Abn, DIN SN Adclis 

af Adel pa 
fer ikke paa Andet, end Forlyſtelſer. Jeg fædrene og mødrene Side. Han terlle 
har, ikke Andet, at byde Dem. vad forten Aner, S Aneregning, en. Udre; 
Andet, hvilket andet; og (til Svar naar ning og Dptælling af eens Aner. — Anetz 
"gen ſporger med Uvished): hvad uden et. Antal af Aner. At regne, udregne een 
dette? — vad Andet har jeg tilovers, Anetal. — Anetavle, en. Tavle, hvorpa 
end x. Jeg maa vel gisre hvad han har eens Aner opregnes. Anevaaben, e 
fagt mig? — Ja, hvad Andet? — 3. Egne pl. -er. De Familiers Vaaben, ſom ve; 
Udtryt: Anden Dagen, Dagen efter, fol⸗ nes til en Adelsmands Aner: 

nde Dag. (D. Bib.) Den anden Deg, Anfald, et. pl. d. ſ. Gierningen at ar 
forteben Dag, for faa Dage ſiden. En an⸗ falde, Angreb. At giore A. paa Fiender 
en Dag, ell. et andet Aar, ad Aare, næfte F ndens A. blev afmlaaet. 2. ygdom 

Aar ved ſamme Tid. Det faaer af beroe Xilfælde, Udbrud, Yttring. Et pludſeli— 
til'et andet Aar. (begge Talemaader br. A. af Sidefting. Et Feber: Anfald. 
hyp pigen hos Almuen.) Sra anden Zaand, Aufalde, v. a. 3. [falde.]- angribe, ove: 
paa anden sgaand, ſ. haand, 2,e. Cenog falde. Fienden anfaldt Staden fra | 
anden Gang, nu og da. Ken og Anden, Sider. Roverne anfaldt ham i Huu 
eet og andet, Nogle, Adftilige, Adffil: veilen. 2. figurl. overfalde, angribe mi 

ligt. Jeg har hørt Cen og Anden fige det. Ord. At a. cen med Skieldeord. 3. pa: 
Jeg har eet og andet at tale med dig. komme, overfalde. Sygdommen anfal: 
andre Steder, adv. paa noget andet Sted. ham med. fornyet Heftighed. — Anfalde 
Mañ faager det ikke andre Steder, end her. en. pl.xe. den, ſom anfalder, overfald 
Andendags, adj. ſom ſteer den følgende een. »Da gaaer Forfvaret endog fil | 

Dag; ell. ſom kommer hver anden Dag. (br. dræbe Aufalderen.” Bytte. 
fun i Gåmmenf,) Andendagtbryllup, et.: Aufegte, v. a. 1. Egentlig anfalde n 
(ogſaa adſtilt: Andendags⸗Bryllup. Gil: Vaaben; men bruges fun figurl. At a: 
de, (om holdes Dagen efter Brylluppet. fegtes (friftes) af Dlævelen : aufegtes (fo 
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Anfegte — Anger. 

szrmis) paa fin re. anfetttes (plages) 
ef NRelſer, af haarde &ygdemme. Son⸗ 
2s Ufvife anfegter ham iffe (gaaer ham 
Re ant, itfe fil Hierte.) Han lod fig ikke 
onfegte (netflaae) deraf. — Anfegtelfe, 
mn. pl-r Friſtelſe, Xngſtelſe, Sinds⸗ 
sm, Plage. — 

Iufere, v. a. 2. føre til Strid, befale 
mit (Arigsſolk, en Gær.) Kongen an⸗ 
ferte ſelb fin Hær i dette Slag. Gene⸗ 
:rles anførte den bsire Floi. 2, veilede. 
Ti 2 cer til Dyd og gode Gæder. 3. an⸗ 
tat, føre til Bog. Han har glemt at 
sit i Regnſtabet. 4. fremføre, beraabe 
& raa. Han ar dette til fin Und: 
&Raizg. Jeg vil anføre mine Grunde. 
i mite, berette, omtale, indføre i et 
Etrft. Han anfører (citerer) overalt fine 
Idetr. Forfatteren figen, i det ovenfor 
mtørte Eted. = Anforer, en. pl. - e. 
Con, fom anfører (1.) En god A. (Hær: 
mt, gører.) Han var ver A. (Forer, 
Zcleder) paa Reiſen. At være A. i et 
Srer, i en eg, ved et Foretagende, for 
ci Aeverflot. Anforelſe, en. Giernin⸗ 
ua af anføre. (| Bemerk. 3. 4. 5.) 
Laforſel, en. Gierningen at anføre, (1. 
2: Hater Kongens A. fan vil under 
7 A. (Veiledning) danne fig til Embedet. 
Yngece, v. a. 3. ſgaae.] ſtaage i For: 

edetje med, have Henſyn paa, vedkomme. 
keaen eugacer Forſommelſe I Embedet. 
bt mig angaaer, eller er angaagende: 
cm Zalem. der ofte høres i det dagl. Liv. 
Ingssende (i Henſeende til, med Henſyn 
: Fané Begiering; hans B. angaaende; 
x, had engaeer hans Begiering. 
Augbrvſtet, angbryſtig, adj. I. ång, 
—8* —— ;M —28 Deraf: 
Ingoryftighed. (Moth.) 
. Inge, en. Jivf. angbryſtet. Sygdom 

kes Heffe og Keer med trangt Aandefang. 
Straf adj. uget. En anget Heſt, Kv. 

6 

etbh. Ænge hof Henr. Garpeftreng om. 
anejter.) 

2. Ange, en. fugtig Damp, Eem. Ange 
:3 Vinduesru derne. (Moth.) 
Ange, v.mn 1. give Ange are fig. 

Beth. Langebek.) 3. ånga, dufte.  - 
Ingel, em. på. Angler. £3. Aungull.] 

Ae streg, Fiſt ektrog. Deraf: Angelfiſter, 
»2ſem meder med Snor og Angel. 
Irerififferi, et. F. fom ſteer v. at mede. 
ole, vw. a. 1. 43. auugla.] Fiſte med 

Al, nede, 
, en. pl. d. ſ. ef Slags 

€:..smuné. (Sorex mus araneus.) 
Inger, en. nd. pl. (3. ångr.] "1. For: 

Ddeſſe ever en Handligg, ſom man felo 
: Fender For uret eller ſyndig. At føle 
I. vere noget. »Min Angers Graad dig 
"rig væde,” F. Guldberg, ” ”Staftet eyſt 
Erin (ang Anger.“ Otdſpr. "Anger har 

sd 

"mar fører med fig. 

37 "., Anger — Ungivelfe. 

en moralſt, og tt, fom Sortrydelfe, en 
blot pſychologiſt Grund.” C. Hornemann. 
»Anger beſtaaer I den nedtrykkende Folelſe 
af fin egen. Uværdighed.” P. E. Miller, 
2. i ældre Danſt: Nad, Skade, Fortred. 
= angerfuld, adj, hvis Sind er opfpldt, 
betaget af Anger, angergiven, adj. v. bes 
tagen af. Anger, angerfuld. ”Det anger⸗ 
ivne Hierte.“ Angerkiob, et. pl. d. ſ. 
iob, ſom man angrer eller fortryder. 

angerlig, adj. ſom man angrer paa, ſom 
man har Grand fil at fortryde. angerles, 
ådj. 1. fom intet har at angre eller be⸗ 
breide fig. 2. fri for Anſpar eller Tiltale. 
(i Lovfproget.) ”Da bør han at være a. 
for den Gag, han figtes for.” (D. Lov.) 
»At han blevea. og frifiendt ſamme Dag.” 
Holb. — Deraf: 
— erstgare, en. Taare, Braad, fom- 
fremb ngeé v, Anger. (Ingsmann.) == 

ugre, v. a. 1. [maaffee af J. ångra, 
frytfe, trænge; ligeſom Anger ogſaa for⸗ 
dum brugtes for: Træengſel, N9Dd.] 1. 
føle Anger over, fortryde, Jeg angrer 
den Uret, jeg har giort. At angre paa det 
fom ér ſteet. Ogſaa impers. Det angrer 
mig 'meget, ar jeg har giort det. »Vi 
fortryde, at vi ikke fulgte em Vens Raad; 
vi angre, at vt ikke fulgte hans Forma⸗ 
ninger.” €.fornemann. 2, volde Anger. 
Denne Handling afigrer mig meget. (Anger 
dg angre funne nu betragtes ſom flærfere 
Udtryk, end fortryde og Sortrydelfe; ogſaa 
af den Grund, at hine begynded Tale⸗ 
fproget at gage af Brug.) nl 

ngeft, en. Pl.-et fielden. II. Angist. 
T. og NR. S. Angſt.J Egentlig Klem⸗ 
melſe, Trykning for Hiertet; men bruges 
fun for: en het Grad af Frygt for eller 
Bekymring over en foreſtaqende el. truende 
Fare. Hun udftod en ſtor A. Dodsangeſt 
(A. for Doden,) Doedeſtræœkt. — angeſt, 
adj. betagen af en hoi Grad af Frygt. 
Jeg var angeft' for at hun ſtulde døe. = 
arfneftfuld , adj. myget angeft, opfoldt. af 
ungt og Bekymring. (Storm.) Angeſt⸗ 
rig, et. S. ſom een af Angeſt giver fra 
g. Grundtvig.) Angeſtſved, en. Sved, 

ſom Angeſt frembringer. 
Angicide, v. a. angage, vedkomme. 
( D. Lov.). i 

Angive, v. a. 3. ſgive.] paavife, melde, 
viſe, anmelde. Han angav Stedet hvor 
han havde fundet def. enne Prøve an⸗ 
giver Kruddets Styrke. At a. de Varer, 

a. fin Formue, fine 
Indkomſter. 2. berette; foregive. Fien⸗ 
dens Tab angive Aviſerne til (eller af 
have. været) Moo Mand. Man angav 
dette ſom Aarſagen. 3. anmelde, fore⸗ 
drage; røbe. a. en Gag for Ørvrigheden. 
ans egne Folk angav ham for Toldſoig. 
Tyven angav fig felv. — Angivelſe, en. 

Cal 
2 5 

ngerloshed, en. ud. pl. I 



Yngiver — Anke. 

$ é 

i, ==, — Angiver, et. på. = é. den fom 

8 iver noget. ct Bem. 3.) Af Boderne 
tilfalder det Halve Angiveren. . 

Angle, v. n. f. Angel. — Angleſnor, 
en. pl. - e. Medefnor. 
Angre, v. a. &. Anger. 
Angreb, et. pl. d. f. Det, at angribe, 

Anfald med Vaaben. = Angrebsfrig, en. 
K. fom føres ved at angribe Fienden, p. 
en angribende Maade. (modſ. Forſvars⸗ 
krig.) Xngrebsmiddel, et. M. fom an⸗ 
vendes, er tienligt til Angreb. orſpars⸗ 

Angrebemidler, (Malling.) Angrebs⸗ 
ed, et. S. hvor Angreb ſteer eller er ſteet. 38 

(Engelstoft) Angrebsvaaben, et. V. fon 
ifær br. til Angreb. angrebsviis, adv. p. 
en angribende Maade (modſ. forfvarsviis.) 

Andgribe, v. a. 3. [gribe.] overfalde, 
aae løg pag med Vaͤaben. At 2. Fien⸗ 

ben. fig. At a. Sagen fra den rette Side, 
2. antafte, fornærme. At a. cen med 
Gtieldsord, Ugvemsord, Erersrende Be⸗ 
ſtyldninger. 3. gisre ulovligt Øreb i, bes 
røve. Xt a. offentlige Midler. Gan har 
angrebet Casſen, fom var ham betroet, 
"(At a. fin Capital, fordruge en Deel af 

apitalen.)” 4. flade, giøre kiendelig Virk⸗ 
ning paa, tære bort af. Syren angriber 
bette Metal. Dette Middel angriber Bry⸗ 

ſtet. 5. Betage, hentage. Gan er meget 
angreben af Sygdommen. Den ' lange 
Tale har angrebet ham meget, — An⸗ 
griber, en. pl.-e. den, fom angriber 

en Angribende. (i Bemark. 1. fielden 2. 
Den Angrebne maa værge fig imod An⸗ 

. 

griberen. 
Angroe, v. m. 1. groe faft til; fore⸗ 

kommer fun i det Udtryk af Almueſproget: 
" et angroet Barn 3: fom har den engeljte 
Syge. rener) 
Andpßſt, ſ. Angeſt. BK 

Anhang Evt] 6. Tilhæng, 
illæg (til en Bog.) ' 

Anhold, et. Gierningen at anholde el. 
gribe; Anholdelfe. (8. S. 2.) É 

Anholde, v. a. 3. faftholde, gribe (en 
Misglerningsmand, Jorbryder.) 

Anholde, v. n. 3. anføge. (D. Lov.) 
a. om et Embede. — Anholden, en. 
Xnhængig, adj. indklaget, indftævnet. 

br. fun t den flette Talemaade af Lov⸗ 
fproget : at gisre en Sag a. (D. Lov.) 

nis, en. ·En fremmed Plante, hvis 
Frøforn (Anisfrø, Auiskorn) bruges fom 
Kryderi. Deraf: Amisnselt (M. hvori A. 
toges), Anicolie, Anisſukker, Anis, ind⸗ 
bagt i Sukker. 

nk cl. Anke, en. Klage, Klagemaal, 
—* (D. Lov.) 2. Nag, Fortrydelſe. 
forældet.) . 
Anke, v.n.1. (har.) klage, føre Klage⸗ 

maal over; være utilfreds med. At anke 
p. noget. (Kfngo.) Og p. min Cenfomhed 

É ſtarpe 

3 tynde Sklebne anker.” Delt. ' »K 

enneſtet undfiye fin Siæl, fig felv f 
let, ſom Stov, hvorpaa det anker.” Eva: 
(f. paa⸗anke, fom nu næften ene bruge! 

Ankel, en. pl Ankler. ſ[e. Ank 
J. Okull.] det, fom forener Benet m 
goden. — Anteltode en. pl.-r, d 
udftaaende Beenknude ved Ankelen, d 
nederſte Deel af Beenpiben. (Talus.) aA 
kelſto, en. et Slags Fruentimmerſt 
ſom gaae op til Anklerne. | 

nker, et. plc. et Maal i Danm 
til Deiktcvarer , ſom holder I Tonde, « 

otter. 
nker, ef. pl. - e ell. Ankre. [Lat. a1 

cora.] en — Jernſtang, oventil m 
en Ring i Enden, nedentil med fo op 
bøiede Arme, med Hager i Enderne, fl 
ved Vægten fæfte fig i Havbunden, 
faaledeg holde Skibet. At kaſte A., ank 
ægge Skibet for Anker. Lette Anf 
vinde det op i Stibet. Flaaden, Skib 
lettede Anker og gik under Seit. (m. be 

tt. om et vift Anker. Da man lette 
Ankeret, braft — At drive for A 
keret. At kappe Anker, overſtœre Ankt 
touget, I Stedet for at vinde det op. | 
gage til Ankers, ligge for Anker, Skil 
ev til Ankers. 2. En SJernftang, m 
Lager i Enden, hvormed Muur⸗ og 381 
merveerk i en Vyoning forbinder og fæft: 
At forbinde Bielkeverk, ſtyrke en Mu 
med Ankere. Deraf Shborſicencanker. | 
Ankerarm, en. En af de udſtagende Ari 
el. Grene p. Stibsankere. Ankerboie, « 
Treklods ell. Tønde, fæftet til Ankertoug 
fom flyder paa Vandet og tilkiendegit 
Stedet, hvor et Anker ligger. Anke 
bund, en, Havbund, tienlig til der 
ankre. God, flet A. Anferfel , et. A 
—2 — fra Stibet ved Kaftninge 
— „ adj. ſom Hager faft for Ant 

nkerflig, en. d. f. f. Ankerhage. I 
kerforing, en. Foring af Bræder uden 
Skibet, for at hindre det fra at gnar 
ved det faldende Anker. Ankergreen, e 
d.ſ. f. Ankerarm; Ankerflig. Ankergrun 
en. d. ſ. ſ. Ankerbund. Ankerhage, 6 
Hagen paa Ankerarmen. Ankerhold, 
keilighed til at ankre. At føge, fint 
ave et A. Komme til A. (fvitfeld 
nkerkapning, en. Glerningen at fay 

Unter. Ankerklo, en. d. ſ. ſ. Ankergree 
el. Hagerne i denne. »Naar Ankerklo 
Sandet flaaer,” Ohlenſchl. Ankerkra 
en. En Pram med en bevægelig Kra 
hvorved de fvære Ankere bringes 1 og 
Skibene. Ankerkrog, en. Ankergree 
Ankerhage. »Han Tyrens Hoved fatte 

Hhlenſchl. Ankerleic, et. d 
at ligge for Anker, Ankerhold. 2. d. ſ. 
Ankerplade. Ankerletning, en. Gierni 
gen at lette Auker. Anterlæg, en. Sta 



Yaferlæg — Anleduing. 80 Linledning — Anlobe. 

" gi Interet, HIT hdis nederſte og tykkeſte 
Fat: Armene eller Grenene —8 faſt. 
caferles, adj. uden Anker, ſom har mi: 
bi: ane Antere. Ankerplads, en. et Sted, 
far mas antver, ell. fan. ankre. Anker⸗ 
ung, en. ben bevægelige Ring i Anker⸗ 
tzogens everſte Ende, hvori Ankertouget 
fakes. Ankerroring, en. Beklædning af 
Zszgsatt om Ankerringen, for at hindre 
ten fra af gnave Ankertouget, eller for: 
tre det v. Ruſt. Ankerſto, en. Be: 
kerniag ef Zræ, ber fættes paa deri An: 
Lzkig, ſom førft brageé op, for at den 
n gal guave Skibet. Ankerſmed, en. 
Esed, ſom forfærdiger Skibsankere. An⸗ 

medie, en. hvor Ankere ſmedes. An⸗ 
kerjpil. et. En Vinde paa Dakket, hvor: 
xt Ankeret med Anfertouget drages op 
s' hHavbunden og Havet. Ankerſtade, et. 
Ett, hvor et Skib ankrer ell. fan ankre. 
Amgo.) Ankerſtok, en: Et Stykke Træ, 
tivis Midte Anterlæggen fæfteg nær ved 
Singen, hvormed Ankeret beqyemmere fan 
es, eg hvorved det hviler I raa Stil: 
L23. nkertoug, ét. Et langt Kabel: 
Lz9, ſom fæftes i Skibet og i Ankerrin⸗ 
xa, og hvorved Ankeret holdes, naar 

"vet et taſtet. — & ankre, v. n. (har,) 
Izage fig for Anker, kaſte Anker. — An: 
RE, CR. 
Ynflage, v. a. 1. føre Klagemaal over, 

f.2ae paa eu Perſon. At a. een for hans 
I:rtſatte. 2. klage for Retten over een, 
Aale, figte, falde i Rette. Han es ans 
Riget for Efterladenhed i fit Embede, for 
rinteforræderi. Den Anklagede blev fri: 
bratt, ⸗ Aufklage, en, ud. pl. — An⸗ 
Acger, em. pl.-c. ben, fom fører Klage 
it cen. …, 
Arkomme, v. n. 3. [Fomme.] Komme 

til Ier paa et Sted, fomme derhen hvor 
man agtede fig. Kongen er i Dag ans 
kemmen (fommen til Staden.) Brevet 
ter cadnu i Gaar iffe ankommet. Han 
onfom hertil for otte Dage fiden. (meget 
fetden i . eller infinit ) 2. anfomz 
Mt, Ng v. figes om SKisd og andre 
dedchare, der have begyndt at. raadne, 
magze og antage en fordærvet Smag. 
tiden ét noget ankommen. — Ankomſt, 
ta. ut, pl 1. Zilfomft, det, at ans 
Ermme til et Sted. Naar var, ſtete An⸗ 
kemnñen? Strar efter min A. »Som Nat⸗ 
a6 Taage finer for Golene A.“ Jacobi, 
2 Ziltrædelfe. Bed Kongens A. til Re⸗ 
Frringen. (3. S. 2.) 
% øn. f. nder Anker. 

Ynlynde, ſ. forkynde. 
Anledige, v. a. 1. give Anledning fif, 

firaarfage, bevirke. 
Anledning, en. pl. —er. Leillghed, vir⸗ 

inte Jarſag. Landsbykroerne give X. til 
Raenderiincdrik. Hvad var Anledningen 

til at de blev: Uvenner? Dette Tilfælde 
gav A. til en vigtig Opdagelſe. A. til 
en Krig. Udvortes Anledninger. At tage 
A. af noget (fom er ſteet, fagt, 0. f. v.) 
J Anledning af (fom en Følge af) Deres 
firftlige Yttring. Der blev fee et Gilde, 

. af hans Hiemkomſt. En Gang i AX. 
af Kongens Fodſelsdag. 2. Fole, Grund, 
Skiel. Billig A. til Miétante. (D. Lov.) 
Jeg har ingen A. til af være misfornoiet 
med ham. ⸗ 

Anligtzende, et. pli-r. En Gag, et 
Xvende, cen Forretning, ſom er udført, 
celler endnu foreſtaager. Et vigtigt A. At 
betroe cen fine Anliggender, — Anliggen⸗ 
cd, en. det ſamme; men mindre bruge⸗ 
igt. ”Nigets Anliggenheder.” Schytte. 
Anliggende, adj. v. af det itte bruges 

lige anligge. Magtpaaliggende, af Be⸗ 
tydenhed. ”Noget dem: anliggende.” (D. 
Lov.) At lade noget være fig anliggende. 
. Anlæg, ct. pl.d.f. Gierningen at an⸗ 
lægge (1.) Veiens A. er begyndt. En 
Colonies AX. 2. Udkaſt, Plan, Grundrids. 
A. til en Fæftning, til en Gave. 3. For⸗ 
fæt ; Plan. ”Der hørte undertiden Aars 
undredes Liv til at udføre vore Inlæg, 

og et enefte uventet Øteblik er nok til at, 
kuldkaſte dem.“ Rahbek. 4. Indretning, 
Stiftelſe. Dette A. er i 2 Drift. Et 
A. i en gave, et engelſt A. >: Plantning 
af Zræer, Buffe m. m. efter en vis Plan, 
5. fig. naturlig. Færdighed, oprindelig 
Evne eller Tilbsielighed til rfoget. (præ- 
dispositio.) At have A. (naturligt A.) 
til Mufik. Drengen har gode A. ſom for⸗ 
tiene af dyrkes. Menneſtenes oprindetige 
Anlæg kunne betragtes baade at være til 
det Øode og fil det Onde.” P. E. Muller. 
Anlægye, v. a. 3. [lægge.] 1. ſtifte, 

grunde, indrette af ny. At-æ. en nd 
Stad, Fæftning, Stole, Fabrik, Have, 
Øe. 2. anpende, fætte i (om Formue, 
Penge.) At anlægge (fætte) fine Penge 
Å Dandel, i Statspapirer, Jordegodſer. 
3. ifsre fig, begynde at bære. At a. 
Sorgedragt. Der er enlagt Hofſorg. 
4. gisere bet førfte Udkaſt til, At a. en 
Tegning, et Maleri. 5. At a. Sag imod 
cen 3: give Klage over, lade indkalde gen 
for Retten. (jof. længe an. — Anlæg: 
gelſe, Anlægning, en. Giérningen at 

, anlægge. ' 
Anleægsmaal, et. [af Anlæg. ] et Baand 
en Snor med Vægt i Enden, hvorme 
Heſtes Hotde maales. 

nlob, et. Tillob; Anfald. (d. Bibel.) 
At gisre ct A. inden man ſpriuger. 

nløbe, v. a. 3. [løbe] feile hen til, 
lægge an til. At anlebe en Havn. Paa. 
Veien til Oſtindien anlob han Madera. 
2. a. en Fæftning 2: angribe, beſtorme. 
(Hvitfedt. . 

so .t ; ; - 
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Anlobe — Auordne. 40, Anordue — Anſeelſe. 

Aulobe, v.n. (ſ. lebe an.) deraf par- a. en Hoitidelighed, Begravelſe. 
tic. anloben, om glatte og blanke Ting fale, forordne. (i Embodefttil.) 
(Metaller, Speile, m. m.) fom af Fugs ſtitke, indfætte. (D. £ov.,) Anord 
tighed, Ruſt eller Luftens Virkning fabe en. Pe -€t. 1. Fortkrift, hvorefter 
deres Glandé og Farve. anlobet Staal, ſtal i 
om med Flid er betaget dets Glands, og noget. At rette fig efter Lægens A 

r en blaa Farve. ming. 2. offentlig Forſtrift, Def 
Anmaſſe, v. rec. 1. tilegne fig uden Forordning. En fongelig A. At u 

lovlig Nettighed, tiltage fig. At a fig en A. En Skoleanordning 
Herredommet, Negieringen. fan havde, - Anracb, et. pl. d. ſ. Tilraab 
anmaffet fig en Myndighed, der ikke til⸗ Anrcabe, v. æ. 2. raabe til cen, 
tom ham. (anmæyte, forefommer hos han flal fvare el. give fig tilkiende. 
Oviffeldt. — Anmaſſelſe, en. pl. - r. blev auraabt af Vagten: 

Anmelde, v. a. 2. give Kundſkab om, vende fig til med ivrig Ben. a. Gu 
tilmelde, angive. At a. et Dødsfald for. Kongen om Naade. — Anraabelſe 

Skiftereiten. a. Abget for Øvrigheden. (Baggefen.) Anrcaben, Anraabni 
2. giore offentlig bekiendt. a. et udkomeæ (Antaabningsord [Anraabsord] Fel 
met SÉrift i Aviſerne, i et kritiſt Blad. Sokrigs⸗Act.) . 
3. melde til Beføg, Opvartning; lade fin Aurette, v. a. 1. berede, rede til, 
Ankomſt vide haé cen. Han blev anmeldt volde a. et Siæffzbud, a. et Blo 
af. Tieneren. fan har ikke anmeldt fig (Indf og ikke meget brugeligt.) 2. ko 
(meldt fig) i Porten ved Ankomſten. din tillavede Mad paa Fad, gioere 
Anmode, v. a. 1. [IT. anmuthen.] bes færdig til at fættes paa Bordet, og b 

giere af, forfange (dog mere ved Bøn, den dd. (ofteft absol.) Der maa ſor 
end med Paaſtand.) At a. cen om en for, at Maden ikke bliver kold medens | 
Tieneſte, om et Laan. 2. fræve, begiere anrettes. (Ogſaa rette an.) Der er 
alvorligen. (ØD. Lov. — Anmodning ,; en. rettet (Maden er paa Bordet.) — Am 
pl.-er, > ning, en. 1. Gierningen at anrette I 

Anmarke, v. 2.71. betegne med et ben. 2. Samling af Netter, fom p. c 
Mærke. a. Steder i en Bog. 2. optegne, gang fættes p. Bordet, Opdæfning. : 
opffrive, anføre i et Skrift» a. alle Om⸗ Anretninger. Den førfte Anretning. 
ſtendigheder en Gag. Jeg hat ovenfor Anrore, f. vedrøre, vedkomme. 
anmærket. = Anmarkning, en. pl.-cr. Anſee, v. a. 3. [fee,] "betragte, anta 
1. Bemærkning, Yttring af noget, man holde for. Jeg anfeer Sagen' ſom 
par lagt Mærfe fil… Deres A. er fup: giort. Jeg anfeer det for en god >: 
ommen rigtig. 2. Antegnelfe, ifær til del. 2. bedømme, optage. Dette St: 

Rettelfe af Fell, At gisre Anmæerkninger af ham vil ikke blive vel auſeet 
ved et Regnſtab. At gisre Anmærfninger Hoffet, Man veed ikke med hvad 2 
-over-Folf 3: opſoge og dadle deres Snaa⸗ den Gag vil blive anſeet. — anſeet ct 
cl. 3. Fortfaring over Udtryk og Ind⸗ Betragtning af. (DOgfaa i mere egent! 

"Bold. I et SÉrift. Lærde, opinfende, vidt⸗ ellers ubrugelig Bemeerkelſe for: fec p 
loftige Anmæffninger ti. et Strift. betragte, forefommer det f. Er. hos v 

Annamme, v.a. 1. [f. Nam.] tage berg: "Enhver, dev anſrer fligt med mr 
fat, tage imod med. Haanden. "Man loſophiſt Øie” — »Du ei — enface 
faaer alt det, fom man ikke før havde; Norge m. Foragt.” Rein. 3. agte, æni 
man aunammer det, ſom 'overleveres.” lide, fætte Priis paa. Han er meget, I 
Sporon. 2. modtager I Almindelighed; anſeet. At være vel, ilde anſeet. At 
sppebære. Hvilket den Efterlevende maa fee Perſoner, vife parti Agtelſe, ell.“ 

"til fig a4.“ D. Lov. 3. antage, flede til, mærffomhed. En anfeet (agtet) Ma 
4. anholde, paagribe. (Ordet er i alle ”Lvor Foged, Præft og Degn Eun ( 
Bemarkelſer næften forældet.) Annam⸗ Gavn anfeer.” Holb. 4 betænte, tas 
melfe, en. Betragtning. ”AtBorgerne ſtalde &. ly 

mer, et. pl. - er. (Af Lat. annexus.] Aar og Vanlytfe.”.X. Vedel. 5. ant 
Kirkeſogn, fom ikke udgior et Præftefald for lovgyldig. (D. Lov.) 6. ftraffe 

for fig felv, men cv henlagt il et andet Lovfpr.) At anſees efter oven. 7. fun 
Sogn. Hovedſognet og Anneret. = Annex⸗ i den Talemaade: det" lader fig an, 

- bonde, en. fom beboer og driver Preftens ſom. = anfeelig, adj. 1. fom har ? 
Annexgaard a: en i Xnueret beliggende ſeelſe, anfeet, agtet. Ena. Mand i S 
Gaard; ſom Præften har til Brug, fordi ten. Han er af en a. (fornem) Fami 
den .forhen har været Præftegaard, An⸗ 2. betydelig, vigtig, ſtor. En a. Pi 
nexkirke, en. Kirken $ Anneret. anfedige Embeder. En a. Pengeſi 

Anordne, v. a. 1. ſtikke, bnde, hvor⸗ 3. af meer end almindelig udvortes 
ledes noget ſtal laves ciler indrettes. At ſeelſe. En hai og a. Perſon. — Anſee 

⸗ 

w - 



Auſeelſe — Anſlaae. 

an. pl. udvortes Skitkelſe, Udſeenbe. 
Zetz af A. Efter Anſeelſe, fom det V 
nt, fanes. XL kiende een af A. 2. Ag⸗ 
"i, 3. En Mand af megen A. At 
"…. i A. hos nogen. 3. Perfoné A. 3: 
rart Agteſſe. Uden Perfons A. (D. £.) 
lziecade, et. udvortes Syn, Skin. Efter 
Aneende, til A. >: efter Synet at demme, 
eteeries at fee til. At have A. af, ſynes, 
es. få at vere. 
Irfige, ſ. tilſige. — At anfiges til 

me:, til Kongens Bord. 
Infigt, et. pl. -er. ſfordum: Anlat, 

alzt, Antiet. 3. Andlit; af and, imod . 
slia, fæ, T. Antli6.] For⸗Delen af 
Rrnckets Hoved; Aaſyn. (Facies.) Af 
za i Anfi 
iz. 2, fig. Laber, Miner. At fee paa; 

vens I. head hat vil, sner. At ſœtte 
I vidt, vredt, fuurt, fortrædeligt A. 
5. 3. Rærværelfe, Aaſyn (1.) Viig fra 
zt A. Kom aldrig mere for mit A. 
4 Forfon. Gt fremmedt, ubekiendt A. 
Sa fandt lutter nye Anfigter. Anſitzto⸗ 
"ære, en. fofered Farve, lilg-den, ſom 
i anti Aufigt har. anfigtsfervet, adj: 
nñgtstræk mn. 3. pl. de Trak eller Sti: 
. fem udgisre Anfigtets egentlige ydrg 
« st adlfe. (Eineamenter.) 
Anſteſſe, v.2.1. bringe tilveie, ſtaffe 

At a. noget i Huſet, til Huus⸗ 
f: ningen, 

YzTsgcfe, en. 
Aaftrig, et. pl. d. f. Hsit, overlydt 

Muse, iſer til Advarfel. At glore A. 

Aaſtrive, v. a. 3. ſſtrive.] antegne, 
fm til Bogs, indſtrive. At c. Indtægt 
mm dtgift. a4. en til Sat. (Baſthoͤlm.) 
TZ sære vel, ilde anſtreven hos een 5: 
"id, bedemt. “Saa dog i Herredet 
…& vel auſfrevet ſtaaer.“ Holb. P. Paars. 

vtrivniag, en . 
Anſtue, v. a. 1. fyn i den af nogle 

frere intførte Bemærfelfe: at erhverve 
vuttelbar (intuitiv) Kundffab, ſaavel v. 
?Aſerae, fom ved Fornuften. — Dog 
⁊. Verb. mindre, end de afledede: emffuer 
rg, adj. ſom kan anſtues; el. ſom erhvervs 
ti ret Anſtuelſe; bejffuclig. a. Kundſtab; 
caſtueligt Begreb. (Treſchow.) — An⸗ 

Ture, en. 1. Gierningen, at erhverve 
mutelbar, færdel. intellectuel Kundſtab. 
i. Cansmaade, Betragtningsmaade. — 
-iuf: Anſtuelſesevne, 0. fl. 
Anſtvde, v.a.ogn.å. [ſtyde.] i Sagt: 

Fisget: ſaare, gvæfte ved Skud, uden af 
tabe. Hiorten blev anſtudt. Den ene 
".t bleven føgt af en anſtudt -Biørn.” 
Sid. 2. v. mn. (har.) i Chemien: 
EL; fig, føde ud. , anſtyde I Chry⸗ 
lian sf T. 

Anflace, v. a. 3. [flaae.] vurdere, an⸗ 

oo 

Ls 4 e 

me 

pe 

2 

. At blive rød i Anſig⸗ 

At a. fig en ny Kiole. — 

ø 

41 Anſlaae — Anffændig. 

fætte, farere. Godſet er anſlaaet fi en 
ærdi af — Man anſlaaer hans efterladte 

Formue til — (Ivf. v. n. ſlaae an.) 
Anflag, et. pl.d.f. Gierningen at ops 

flade noget (fom Placater.) JEmbedsſtiil. 
2. Vurdering, Anfættelfe i Berdi. (Lan⸗ 
cb.) 3. Forfæt, Plan, optænft Raad. . 
t ſnildt A. At optæenke, udføre, hindre 

et A. Hans A. vilde ikke lykkes, gik 
overſtyr. 
At give een et godt A. 4. Anviisning, 
Paaviisning. At give en A. paa noget. 

Anſpore, f. tilfiynde, opmuntre. ' 
nfpænde, v. à. 2. bruge af al Evne, 

anftrenge. At a. alle Sicelens Kræfter. 
— Anſpænding, en. 

Anftage, v.n.3. ſſtaae.] behage, være 
t. Behag, tokkes. (Moth.) [IT.anſtehen.] 
»Noget anſtaaer den ene, ſom maaſtee ikke 
anſtaaer den anden.” Mynſter. 2. egne, 
paſſe, ſomme fig for. ”Som Dannemænd 
kunde egne og anftage.” Grundtvig. 
Anſtalt, en. pl. - er. ITydſt.]) Forbes 
redelſe, Tillavning, Jitperedning At 
gisre A. el. Anſtalter til noget, nftal: 
ter filet Maaltid, t. Forfvar, t. Krig. 
2. offentlig Indretning, Stiftelfe, + En 
Opdragelſes⸗Anſtalt. 

Anſtand, en. ud. pl. [Eydſt.] Udfæts 

Dette A. maae vi lade fare. 

— 

C 

telſe, Opfættelfe (i Lovfpr.) 2. Værdigzs , 
hed, Sommeilighed i Stilling, Bevæs 
ele gaber, At tale, bevæge fig med 

nſtand. ER 

Anftifte, -v. a. (”Xt enftifte noget nyt,” 
e Mynfter.) S. ſtifte, afſtedlomme. 

Re f. befænge, ſmitte. ' 
Anſtille, v. a. indrette, holde, f 

n 
0⸗ 

retage, beramme, ore fig. lle 
fig, a. fig ſom, lade ſom, udgive fig for, 
vie fig.) ' ' 

An enge, V. &, 1. 

bruge til det yderſte. At a, fine Kræfter. 
At a. fig ved et Arbeide, over fin Evne. 
Et anſtrengende Arbeide. (f. v. a. ftrenge)) 
— Anftrengelfe, en. pl. -r. . 

Anſtryge, v. a. 3. [fryge.] paaſtrvge, 
overſtryge. At a. en Væg med Kalk, 
Farde. — Anſtrygning, en. pl, — er. 

Anſtrag, ct. det, hvormed noget er ans 
ſtroget Her overftrøget. Dette A. er for 
tyndt. Et nyt A. 2. fig. Skin, fores 

virkelig har. pan føgte at give fin Hand⸗ 
ling et A. af Bilighed, fin Talo et A. af 
"Brundighed. 3. loſelig Indfigt ell. Kund⸗ 
ſtab. Et A. af Lærdom, af Philofophie. 
Anſtændig, adj. [Xydſt.] paſſende til 

Tid, Sted, Skik, og andre udvortes For⸗ 
hold; ſommelig, værdig. En a. Dragt. 
Dette Selſtab er dig iffe anftændigt (itke 
a. for dig.) Pigen var ham iffe a. Et 
anftændigt Giftermaal. Guden maatte. 
ved anftændige Gaver æres.” Guldberg. 

ø 

bruge m. al Kraft, | 

"given Anfeelfe af det, fom Tingen ikke 

1 
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Anſtændig — Anſeette. 

2. ærbar, ſuikkelig, ærlig. En a. Opfor⸗ 
ſel. En a. Pige. Hun er af anſtændige 

rældre. Xnftændige Borgerfolk. Et a. 
Et Sted, hvor anſtændige Folk 

el kunne komme. (IJvf. anſtaae og velan⸗ 
ſtendig.) — Anftændighed, en. Gem: 
meli ie, Xrbarhed, Skikkelighed. “ Det 
er Mangel paa Opdragelfe, ſom er 
Aarſag til at Anſtæendigheds Grendſer 

Sporon. 
Anſtoð, et, pl. d. ſ. Sted, Steden 

Imod. Bed dette A. paa Muren. 2. Nos 
get, man ftødev paa ell. imod; meſt fig. 

‚Pinder, Hindriug, Forfang. At lægge 
A. i Beien for cen. Og A. i dit Lob et 
faaer.” P. H. Frimann. 3. Standsning, 
Ufikkerhed i Tale eller fæsning. At tale 
reent og uden A. At læfe ud. A. 4. Ans 
Ledning til Forbrydelſe eller til Synd og 
Vildfarelſe. At give Anſtod. (D. Bib.) 
»Men juft dette ev andre til A.“ (er dem 
Imod, ikbe tilpas.) Mynſter. 5. Anfald, 

ttring: af en Sygdom. 
eberen, Feber⸗Anſtod. Samvittighedss 
nſtod. (Schytte.) — Anftedsften, en. 
36 en Steen, lagt fil Hinder eller 
Anſtsd; men bruges fun figuril. om det, 
"dk cen bringes til at vakle i.fit For: 
æt ed. i fin Handling, bringes fra den 

" gette Vel. Dette var en A. for hans Gam: 
vittighed, for hans Dyd. ”Jeg haaber at 

overvinde diſſe Anſtodsſtene.“ Sneedorf. 
Anſtodeli adj, forargelig, uanftæns 

dig. a. Tale, Opférſel. .2. ilde lide, 
forpett. Sandheden er a. for mange. 

et var ham anftedeligt at høre. — An⸗ 
ftedelighed, ud. pl; den Egenſtab at være 
anſtsdelig. ( Schytte.) 

Anſvar, et. ud. pl. ſegentl. Andſvar 
(ſom i ælbre Danſt bruges for: Svar.) 
Af Jel. and, imod.] Skyldighed, For⸗ 
pligtelſe, Forlefte at fvare til, af inde⸗ 
ſtaae for noget, At ftaae til A. for noget. 
Du fan flere det paa. mit A. Jeg vil 
ſtage ril A. for (fvare for) at det ſtal lyk⸗ 
kes. 2; Borgerlig eler moralſt Forplig⸗ 
telfe, at giore Regnſtab for fine Hand⸗ 
linger, for det, man har paataget fig. En 
Forftes Anſvar. Forældre, have et ftort 

. for deres Borns Opdragelfe. Menne⸗ 
flet ſtal engang ftaae til A. for fine Hands 
Finger, —anfvarlig, adj. forpligtet tl Ans 
foar. At være a. —* noget. Jeg vil være 
enfverlig for Pengenes sigtige Betaling. 

nſvare, v.a.1. IJ. andsvara. A. 6. 
andsvarian, gienfvare, gfenmæle, fom er 
Ordets oprindelige Bemarkelſe.] ſtaae til 
Anfvoar for, tilfvare. Gan maa gisre ſom 
han vil anfvere, ”Da ffal de fiende ders 
paa, fom de ville js hårde (D. Lov.) 

Anfætte, v. a. 3. [fætte.] anſlage, vur⸗ 
dere, anſtrive, paalægge efter Vurdering. 
Gan er anſat til en hoiere Formueſlat. 

U 

AJ 

KAR 

Et Anſtod af 

relſe fan jeg ikke a. 

Anſcette — Autal. 

Gaarben er anfat hsit I Hartkorn. 
høit anfætter man hans Formue? 
ramme, beſtemme. Af a. en vis 
en Handling. 3. indfætte, beſtikke. 
gen har anfet ham ved fin Garde 
føger om at anfættes i Rentekam 
Gan er nuylig bleven anſat (er nylig 
men I Embede.) = Anfættelfe, en. 
ningen at a.; det, at anfættes. En 
bedemands A. Gan føger om XX. — 
fætter, en. Ladeſtok til Kanoner. 

Anſætte, v. n. 6. fætre an. 
kom auſeættende for fulde Seil. 

Anſoge, v. a. og n.2. føge, indkor 
med Von om, hos Regiering, Ovri 
eller Foreſatte. At a. Kongen om et 
bede, At ål om en Bevilling i Cancel 
hos Pvrigheden. — Anføger, cen. | 
ſom føger om noget, Supplicant. (G 
berg.) Anſogning, en. ſtriftlig Bon 
noget, Ar indgive A. om noget. 
venter endnu Udfaldet af hans A. At 
vilge, afflaae en A. | 
Antage, v. a, 3. [tage.] give S 

ſtede til, optage. Man vilde iffe «. I 
i Selſtabet. 2. tage i Tieneſte, kald 
en Betiening. At a. Soldater, Tien 
Opvartere, Feltpræeſter. 3. vælge, 
tage. Han antog ham i Sons Sted. 
cen til fin Berge, Sagfsrer. 4. om 
tage. Han antog mit Tilbud. (mo! 
fortafte.) At nutage "em Religion, 
iende fig til en ny 5. billige, 1 
tage; fætte toget fon 'vik, grundet 
afgiort indtil videre, Denne Menin— 
almindelig antagen. Lad os a. at det | 
holder fig faa. ”Hvor Nodvendigheder 
at antage denne Gammenhæng, og in 
anden, ev indinfende, bliver ferſt A 
elfen til Bished.” Sibbern. 6. paat 
g. At a. et Embede, en Sag at fi 

et Vergemaal. 7. tilegne fig. At 
fremmede Sæder, Øtilfe. a. en an 

atur, Stittelfe, 8. tiltage fig. 4 
antog Kongetitel. 9. optage, anfce. ; 
antog det for et Varſel. Jeg antog h 
for en ærlig Wand. vor gammel 
tager De ham at være? 10. tage 
fvideft. Denne Undſtyldning, Gvit: 

11. At antage 
Verel, acceptere. (D. Lov.) 12. modt 
en udvortes Skikkelſe. Denne Steen 
tager en ſmuk Politur. 13. At &. fig 
Perſon eller Ting: tage fig af, bære £ 
forg for. = antagelig, ad). fom fan. 
tages, ſom ci er at ſorkaſte, Modtage! 
begvem, gyldig, rimelig. Autegeligt 
en. ud. LI — Antagelfe, en. det, at, 
tage: i Ordets forſtiellige Bemerkelſer 

Antal, et. ud. pl. Tallet, Beløbet 
en Mængde eller Fleerhed. Antallet 
Indbyggere. 2. en ubeſtemt Mængde, 

4 
id 



Autal — Auvife. - 

Im] Foll. 
Amaſte, v. a. 1. Itydſt.] anfalde, ans 

xx. It a. Folk paa Saden. a. (over⸗ 
v, aagribe) cen med Stieldsord. ”Dver 
Free, ſom antafter mindfte Hellig⸗ 

Baggef Træ.” en. SL 
Antegue, v.a. 1. dopførive, optegne 

uantugen fil egen eller Andres Efterret⸗ 
E3:. 2. føirive Fortegnelſe oder, optegne, 
&: Trere. (D. £ov.) = 
vat, fem ſtriftlig bemærfes, ifær til 
*.ꝛelfe. At giore Antegnelſer i et Regu⸗ 
. — Artegning, en. pl. - er, . 

Fr 2 sig — fra den 
ale Ser: og ifær fra Grekernes og 
Leruts Tidsalder ; hyppigſt br. dette 
⁊ amede Ord om hiin Tids og hine Fol⸗ 
bætes Konftværfer og Mindesmerker. 
Annte Statuer, Fempier, Ruiner. Et 
æxvft Arbeide. Den antike Tid, KonfØ (4 
Sedj. til der moderne: »Naar man dig 
=elcrac Iyder for antike Karper byder,” 
SB: ageſen. 

Yutiquiteter, pl. f. Oldfager. 
neg, et. Krigsfolko Fremrykken 

Kærmalfe til et Sted. Fienden er i X 

—5* v. a. ã— nd . 
atræſſe, v. 2. traffe, fſoreſinde, —— fie for 

Antvorde, v.a.1. d.f. f. give i Sænde 
T. Bibel) everantvorde, overgive. ”Dg 
Aworde hannem Stedets Øvrighed.” (D. 
k2.) 2. betroe (D. Bib.) men nu mindre 
tragdd. Hvorimod det i ældre Dang ér | 
tercigt. (R. S. antworden.) 
Yatpde, v. a. 1. tyde paa, tyde hen 

)22. betegne. (I. Rothe. Mynſter.) — 
Intodning, en. (nye Ord.). - 

ntænde, v. a. 2. tænde, fætte Ild 
ꝛca. At a. (tænde) et Fyrværkeri Bor⸗ 
saae" entændte felv deres By (fatte felv 
St gaa.) — antændelig, adj. ſom fan 
rates, Antændelfe, en. 
Anvende, v. 2. 2. bruge, benytte. At 

ct. fin Tid, fine Penge vel, ilde. En vel 
carendt Ungdom. 2. fætte paa, fofte paa. 
ban far auvendt meget, mange Penge 
2 Jordforbedring. 3. henvende, tilegne. 
Csa anvendte denne £Lignelfe p. Forældre 
ta dere Bern. = anvendelig, adj. ſom 
3 anvendes, nytte,” bruges, paſſe. 
Taaf: Amvendelighed, en. den Egen⸗ 
tat, at være anvendelig ; Brugbarhed. — 
Annendel es om. —— at ns 

. 2 eg 3. t giore en fornuftig Ans 
rendelfe af noget. ' 
Juvife, v. a, anviſte, anviift. Paa⸗ 

Ex, tiltiendegive hvor en Perſon eller 
ung er af finde. 2. henvife til et bes 
kont Sted, fil et vig Arbeide. At a. cen 

4 
det, Bed, Gt A. Bennefler, et fort 

ntegnelfe, en. 

, efter et Saar (Skramme), 

"noget; Gierning, Forretning. Gt | 
'fungt, meiſomt, firengt, langvarigt A. 

Andiſe — Arbeide. 

fit Verelſe. a: Folkene i Marken deres 
Arbeide. 3. befale, bemyndige til ndbe⸗ 
taling. Pengene ere anvifte paa Amts 
fluen. At a. (give Anviisning) paa Ban⸗ 
felt. = Xnwviisning, en. 1. Henviisning. 
Jeg gav ham A. paa en Mand, fom har 
dette Tet at fælge. 2. ſtriftlig Befaling 
eller Begiering angaaende Penges Udbes 
taling. 3. Veiledning, Anførfel, Under⸗ 
viisning. A. til et forbedret Agerbrug. 

Apoplexie, en. [Lat.] En ſom ofteſt 
dødelig Sygdom, der pludſelig lammer 
Rerveſyſtemets Virkſomhed, og betager 
Sandſerne deres Kvne; Slag (2), Røs 
velfe, — apoplectiſt, adj. ſom kommer af, 
høre til Apoplexie. Et a. Anfald. 

Apoſtel, en. pl. Apoſtle og ze. ſaf Gr. 
og Lat.] Chri ærlinge og den chriſtel. 
Religions forfte Lærere og Fortyndere; 
ogſaa .om dem, der førft have prædifet 
eller lært Chriſtendommen i; et Land. 
Ganct Ansgar, Nordens Apoſtel. — apo⸗ 
—* ad. fom har fin Dpriftdelfe fra, 
om vedkommer Apoſtlerne. 
Apothek, et. pl. -er. ſkat. apotheca,] 

et Sted, hvor Lægemidler tillaves og fæls 
ges. Apei eker, en. plc. den, ſom 
tillaver og —* Lægemidler, ſom hol⸗ 
der et Apothek. (JISammenſetninger, m. 
adjektiviſt Bemarkelſe: Apothekerdreng, 
sFonft, ⸗fvend, 0. fl.) ' 
Appel, en. pl.-Ier, I Lovfproget: Ind⸗ 

ffævning af en paademt Gag for en Overs 
Ret. NH - É…, . 

Appellere, v. a. 1. indſtyde en paademt 
Sag for en hoiere Ret. 

pril, en. Aarets fierde Maaned; Faa⸗ 
remaaned. At narre cen April, ſende een 
April 3: fage ham den ſſte April til at 
tere cl. gane efter. noget galt, noget ſom 
kke er; hviltet kaldes: at lobe April. 
Aprilmaaned, en. April. Aprilnar, en. 
den, ſom narres April, af en anden. 
Aprilveir, et. uſtadigt, omjtiftende Veir. 

Ar, et. pl. d. ſ. JIsl. <a) Mærte 
nit, Stod, 

eller anden Skade paa Legemets udvortes. 
Arbeid eller Arbeide, et. pl. t. (ISL 

Ervidi. T. Xrbeit,] J Alm. Anven⸗ 
delſe af Giælens eller Legemets Evner og 
Kræfter paa af udrette eller frembringe 

t t, 

Legemligt A. modſat Aandsarbeide. At 
paatage fig, udføre et A. At ſtille fø vel, 
ilde ved et A. At fætte cen i A. At 
ave et X. for, under Henderne. At 
—* noget under A. Det, har alt længe 
været i X. under A. fan er altid i Ar⸗ 
beide, i Virkſomhed. At gaae paa Ar⸗ 
beide (begive fig til fit AX.) At komme fra 
A., være paa A. (fun om Haandværtss 
folt, fom arbeide uden for Huſet.) At 
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44 Arbeidstid — Arbeidſomhed 
vere i A. med at ploie, hoſte, ffrive. 
2. Det, ſom frembringes, dannes ved Ar: 
beide; det, man arbeider paa. Udffagret, 
udgravet AX. Denne Mefter gior godt 
En Forfatters Arbeider. Arbeidet er endnu 
ikte rytket vidt frem. (Jvf. Verk.) = 
Sammenfætninger, ſom alle dannes med 
Genitivus, ere %l. sa. Arbeidsanſtalt, en. 

Stiftelſe, hvor iſer Trongende og Led⸗ 
diggengere fyfjelfættes m. Haandgierning. 

Arbeidebi, en. den Clasſe af Vier, der 
amle Vor og Honning, og bygge Kuben. 
rbeidsbord, et. B. hvorved man arbei⸗ 

der. Arbeidsbrug, en. B. til Arbeide, 
til Sleb. Et Par gode Heſte til A. Ars 
beidsbyrdẽ, en. den Byrde, Moie, ſom 
Arbeide medfører. (€. 096.) Arbeids: 
dag, en, D. hvorpaa der arbeides; modſat: 
Hviledag. arbeidsdygtig, adj. dygtig, 
i Stand til at arbeide, ”arbeidsdygtige 
ænder.” (Mynſter.) Arbeidsdyr, ”et. 
D. fom bruges til at bære eler trekke; 

Treldyr. fig. om Menneſter. ”Nei! fee 
det A hvor ængftelig han ftræber!” 6. 

Arheidefolt Xn. & pl. Folt, 
fom bruges t. legemligt Arbeide (faaledes : 

rbeideterl, Arbeidemand.) — arbeidofri, 
ad). 

, 2. fritagen for A. 
for, adj. ſom — 

hoverifri. 
ar Forlighed, 

Deraf: Arbeidsførhed, en. ud. pl. — 
beidsheft, en. 
arbeide, eller til ſtreng Klorſel; 

Stadeheſt, Vognheſt. 
det Sted," hvor 
for at arbeide; Arbeidsverelſe. 

1. fri for A., ledig. En a. Time. 
arbeide: 

Alder 
Styrke til at arbeide, En a. Karl, Set. 

r⸗ 

fom bruges ved Marts 
modſat: 

Arbeidshiem, et. 
man opholder fig hiemme 

”S hans 
eget A. tilbragte han Aftenftunden.” Mal⸗ 
ling. Arbeidshuus, et. H. hvor Fattige 
og Trengende arbeide for Underholdning 

” ell. Betaling, hvor cn Arbeidsanſtalt fins 

des. ”Arbeidshufe, hvor den Zrængende 
kunde finde Ophold.” Sneed. — Arbeids⸗ 
kraft, en. 1. Kraft, Styrke t. at arbeide, 
2. Kraft, fom anvendes ell. kan anvendes 
paa Arbeide. (Olufſen.) Arbeidsleie, en. 
Leie, ſom finder Sted, naar man lader 
fig finge t. legemligt Arbeide f. en anden, 
mod Betaling. 
Drift til at arbeide. (Schytte.) 

Arbeidslyſt, en. eyſt, 
arbeids⸗ 

Iyften; adj. ſom har Luft til, higer efter 
Arbeide. Arbeidslon, en. det, fom gives 
gen i Løn cller Vederlag 
Arbeidsmand, en. f. År 

fot hans Arbeide. 
bejdsfolk. — Ar⸗ 

beidsmyre, en. vingelss Myre, ſom ars 
beider paa Tuen og flietter HYngelen. 
Arbeidspenge, n. s. coll. P. ſom betales 
I St. for at giore Arbeide, Hoveripenge. 
arbeidsſparende, adj. v. ſom ſparer Haand: 
arbeide. ae. Maftiner.  "Arbeidoftof, "et. 
Stof, Materie til Arbeide, Materialier. 
Arbeideftue, en. Arbeideværelfe. Arbeids⸗ 
tid, en. den mid, ſom anvendes, celler 

en Gierning (ifær om legemligt cHer mn 

Olufſen. — Deraf: Arbeiderſt 

fan anvendes t. Arbelde. — 
befordres, ved at betænfe hvor fo 
beidstiden er” Miller; — Arbeidstin 
T. hvort der arbeides; modſ. Hvil 
Arbeidotoi, et. 1. Tai, hvorpaa di 
beides. 2. Væerktsi. arbeids vent 
vant til at arbeide. ”arbeidsvante 
der,” Storm. Arbeidsvei, en. E 
Magde, at arbeide paa, til at fortie 
Dphold. . Arbeidsvogn, cn. fom b 
til at at fiere Læs paa; modſ. Stads 
Reiſevogn, m. m.  AXrbeidsværcdljfe 
bet Værelfe £ hvori man tager Var: 
fit Arbeide, ſtuderer, o. desl. 

Arbeide, v.2.0gn.1. a) anvende 
lens eller Legemets Kræfter pan en 
ning. At a. paa noget. Dette 
har han længe arbejdet paa. Han « 
der paa et Vært (Skrift) over : Phi 
phiens Hiftorie. At 2. Jorden i; 
Ploining 'vg anden Tilberedning.) 
Leret, Læderet maa arbeides (œltes, 
Des) vel, At a. et Skib ind i Ha 
ud af Iſen, op af Grunden. At €. | 
den op (naar den længe har hvilet. 
Arbeide fig, bringe fig ved at a. i € 
Zilftand eller Stilling. At'a. . fig 
rig, fattig, At a. fig frem igiennem 
gerne, igiennem en Folkeſtiimmel. — 
fig ihtel. a. fig op af Vandet. — Af x«. 
op, fig. forfremme fig, opnaae hoiere 
fter, cl. fomme af Trang i Velftand, 
fit Arbeide. > intrans. og absol. 1. ⁊ 
ſysſelſat med Arbeide, bruge Sicelens 
fegemete Ktæfter. Den, ſom tæn 
arbeider ogſaa. Menneftet kan⸗ ikke a 
a. det maa ogſaa hvile. Naar han ar 
der, vil han have Rolighed. At a. 
Lethed, med Langſomhed. At ce. i 
Biergvært, i en Fabrik. At a. i Ste 
2ræ, Guld, Sslv, At a. f en Vid 
fab, i Hiſtorien. At a. i Jern 3: nt 
omt til Slaveri eder Foſtningsarbe 
Gan arbeider ilke for Vinding, men 
Rren. 2, være i Bevægelfe * Giæril 
Skibet arbeider i Storm og Sega! 
Vinen arbeider i Fadet. — Arbeider, 
ke. Den, ſom arbeider, fom g 

chaniſt Arbeide.) Gan er en god ? 
beider. En Arbeider er fin Løn væ 
At holde mange Arbeidere. At leie 
beidere til noget. ”Arbeidere, hvis Fre! 
bringelfer. have det ſeregne, at natt 
deree hele Værdi er blot Xrbeldeler 

e, en. 
Fruentimmer, ſom gior legemligt Arbeid 
== arbeidſom, adj. fom elfer Arbeid 
nyttig Virkſomhed, flittig, idelig, ve 
holdende £ fit Arbeide. Arbeidſomhed, 
ud. pl. den Egengab af være arbeidſo 
Binttideltghed, rift og Færdighed f. 
være virkſom. “A. ev modſat baade fo 
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Arbeid ſonhed — Arm. 

rå, frem Sediggang og henfigtsles Sys⸗ 
o. p. E. Muͤller. SEE 
"Etidjom, adj. f. « arbeide. R 
Aderu, Arb⸗ſt, en. En Bue, Flits⸗ 

hv, Irmbae. (Sv. og gl. T. Arborst. 
bre forældede Ord, ſom man neppe rig⸗ 
ks friser Arubroſt, maa vel fuareft 
Ste sf Arbaliståa , Arbaleste.Y 
Yråo, et. pl. - er. [Af Lat.] Giem⸗ 
ket for offentlige Brevſtaber; Brev⸗ 
æn, Brevykammer. — Archivar, en. 
Iec. ter, ſom har ct A. under Opſyn. 
Ag, ad). II. S. arg.] ond, ſlem; 
ke. ringe. (forældet. Jél. argr, forfagt, 
1. ”Jo Skalk, jo bedre Lykke. 
irer, Deraf: Argelif, en, Trodſthed, 
ki rfantighed. (Hvitf. Ingemann.) — 
Fp. v. 2. forværre, forringe, ſpokke. 
tret.) Com man aldes, faa arges 
*. Oidſpr. (jvf. forarge.) 
Atie, en. ſ. Dife, Sang. 
Ycid, gen, Xrilds. et forældet Ord, 
a Sr. for: ældganmmel, i Gammenf. m. 
la. Fra Arildotid, af Arildstid. tlfæds 
igti entre Forbindelfet: "Bor Arilds 
kr” A. Vebel. ”Af Arildo⸗Frihed 
10. Bull. 
Iqld, n. 2. Plantenavn. ſ. Arne. 
Yithmetif, en. ud. pl. [Af Lat.] Lære 
2 iclenes Ratur; Zallære, Regnetonft. 
I. Yrf, en. [Lat. Arca. A. S. 
hive] Cn for SKifte, Paotens Ark. 
sart Ørk.] 2. et Farfsi, ſom omtales 
Siden, Noa's Ark. 3. Udbygning 

'= brsstog, Altan. (Moth.) 
Att, ct. pl d. f. [ISl. og Ev. Ark.] 
" Blad eller Etutfe Papir, faa flort, 
tr det gisres paa eengang i Formen. 
hk frelt, halvt Ark. — Arfeffrift, en. 
Ef, ſom betales arfevlis. Arkeſtriver, 

ſom betales arkeviis 
iĩꝛ Skrift. ss, adj. I Ark, efter 
ut, Atk for ArÉ. -At betale a. At læfe 
i Bog i Naterie arkevis. 
Irkclie, ct. det Aflukke i et Krigsſtib, 
mr Aruddet gienimes; Krudkammer. 
Yu, adj.“ [3$1. arwr.] nedtorftig, 

Bragente, fattig. Den Rige og den 
e. 2. uffe, ringe. ”Det er en arm 
223, ſom intet drypper af.” Ordſprog. 
ytoerdig, deklagelig. De arme Folk! 
Amod, en. ud. . ISel. armdt.] 
ung, Fattigdom; ofre 
Ka) *Armod eler intet, Fattigdom 
2 intet tilovers.” Sporon. aL 
Tru, en. pl. - e. IIsl. Armr.] den 
stu af tet mengeſtel. Legeme, ſom naaer 
* Arden til Haaudledet, og deles ved 
iiusa i Ouerarmen og Underarmen. At 
mir i A., i ſine Arme (egentlig: i Faͤvn, 

cmen' ad: imellem "71 Fadn.) unter 
sun eg Kroppen. 2. en Decl, der. liig 
drue, sl. Grenen p. Træet, udgaaer fra 
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arc. &, 

om en hoiere fø 

Arm — Arslæoder. 

det Hele. En A. af Havet, af er Bierg⸗ 
ſtrekning. Armene paa en Læneftol, en 
eyſekrone. — Armbaand, et. B. fom til 
Prydelſe bindes om Armen. Armbeen, 
et. pl. de ſ. Benene i, Menneſtets Arm. 
Armfuld, en. ſaameget, ſom man fan 
gribe og bære m. begge Arme. Armguld, 
et. poet. cen Armring af Guld. (Inge⸗ 
mann.) Armhat, en. fat, fom bæres 
nuder Armen. Armhul, et. el. Xrmhule, 
en. Huulningen under Axelledet. 
pibe, cn. Benct i Overarmen, Os humeri, 
(V. 6.9.) Armpude, en. P. til at hvile 
Armeng paa. Armring, en. 'R. ſom heres 
til Prydelſe paa Armen. Armror, et. 
Benet i Underarmen. Uma. (V. 6. 2.) 
Armffinne, en. den Deel af et Harniſk, 
hvormed Armene bekliedes. Armſmykke 
et. S. fom bæres paa Armen. (D. er): 
armſtært, adj. ſterk i Armene. (Arrebo. 
Armſtod, et. noget, ſom man hviler Ar⸗ 
mene paa.” Armtag, et. 1. d. ſ. ſ. Favne⸗ 
tag. "2. Tag i Arnene, f. Er. i Brydning. 

Armee, en. pl.-r. IFranſt.] en Krigs⸗ 
hær til Lands. NE BEEN 

Arne, en, pl. -t. IJ. Arni.] Ildſted, 
fig. Bopæl, Siem. = Xrnegield, en.” Ild⸗ 
fedſtat. (forældet. ) Arnekrog, en. Krog 
ved cl. bag Arnen, Storſteenslrog (In⸗ 
gemann.) Arnefted, et. d. ſ. ſ. Arne. 

Arpe, en. ud. pl. [maaftee af Ar.] 
Hud ſom ſtaller og ſprekker af; Skorpehud. 

Arrak, en. [fremmedt D.] et Slags, 
af Riis deftileret hvidt Brændevtin. 
Arreſt, en. [darb. Lat. Arrestum.] 
Fængfling; Beflag paa Gods og Eien⸗ 
domme. 2. pl.-e, Fongſel. — Arre⸗ 
ſtant, en. pl. —er, Fange. arreſtere, 
v. 3, 1. fængfle, fætte i Fengſel. Ar⸗ 
reſtforretning, en. i Lovſproget: den Rets⸗ 
handling, at ginre Arxeſt paa ca Perſon, 
ell. at logge Beflag p. Guds og 
Mrreftforvarer, én. Slutter, Fangevog⸗ 
ter. Arreſthuus, ſ. Fangehuus. 

Arrig, adj. 1. ond, flet, arg. En arrig 
Skalk. (forældet; dog høres endnu i dagt. 
Tale: det arrigſte —* , det allerſlet⸗ 
tefte, daarligſte Zøi.)" 2. vredladen, ops 
irret til Vrede; bidſt. (I. arga, at opirre.) 
En a. Avinde. At blive a. paa een. 
En a. fund. — Arrighed, en. den Egen⸗ 
ab, af være arrig. Arrigſtab, et. Yfts 

tringen af Arrighed; ell. d. 1. ſ. Arrighed. 

Acs eller Arts, en. [X. &. Ars-gang.] 
Bag⸗Ende, Baddeet hos Menneſket; Sid⸗ 
demuſtler, Rumpe. (nu fun i lav Tale⸗ 

brug; fordum almindeligt ſom endeel 

amle Ordſprog vife.) rsbalde, én. 
&n af de Eiedfulde Dele, hvoraf. Bag= 

Enden beſtager. Arsbyld, en. B. i Ende⸗ 
tarmen. Arslæder, et. ſom Biergmænd 

bruge, ngar de fare ned i en Grube. 

— s 

— 

Eiendom. 
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Arſenik — Artitel. 66 

Arſenik, en. et metalliſt Legeme, der 
even ſterk Gift. , ” 
Art, en. pl.—er. (3. Art.] Natur, 

Veſen, naturlig Egenſtab eller Beſtaffen⸗ 
hed. Det er i Menneſtets Art. Det lig⸗ 
ger I Arten.‘ Der er en ond Art i ham. 

, 2. ert Samling. af Ting, der have Natur 
og Egenſtaber tilfællede; Slags. (Spe- 
—*8 Begge ere af een A. En Dyre: 
art, Planteert. (Underafdeling af Slægt. 
Denne Slægt; har nsange Arter, Deraf: 
Artmarke; forſtielligt fra Slægtmarke.) 
Heſte, Køer af en god Art. Ogſaa o 
enkelte Ting, der ligne eller kunne hen⸗ 

fsres til et Slags: En Art (et Sage) 
aſterlandſt Dragt. Han gaaer med en A. 
Reiſehue. 3. Viis, Stik, Maade. Paa 
en egen Art. Efter hané gamle Art. 3 
dagl. Tale: Det håvde ingen Art (Frems 
gang) dermed. — Deraf: Nundart, Skri⸗ 
veart, Digteart. 

Arte, v.n. (har) og rec. 1. flægte paa. 
Sønnen arter (arter fig) ikke efter Fade⸗ 
ten. (f. udarte.) 2. flaae an, vore. Denne 
Gædart vil ikke ret &. her i Landet. I, arte 
fig, v. rec. a) faar Skik, danne fig, uds 
ville fin Art og Natur, ”At arte fig meer 
efter fædrene end mødrene Slægt.” A. 
Sedel. ”Arten arter fig.” Arvebo, Oette 
Barn arter fig godt. (Deraf partie. artet, 
dannet efter en vis Art. Ale. Menneſter 
ere ſaaledes artede, at — ſ. godartet, 
ondartet.) b) trives, lykkes, faae Frem: 

ng. Denne Vært vil ikke arte. fig. i en 
foden Ford. Heſten vil ikke arte fig. 

th vr, vil ikke 
arte fig for ham. = arter, v. dep. d. ſ. 
arte fin. (ſieldnere.) 
endog i Buggen arter fig.” Bording. 

Artig, adj. ſtikkelig, velanftændig i 
Opforſel. Et artigt Barn. 2. høflig. 
Han var meget a. imod mig. Det er ikke 
artigt, at tale formeget i Selſtaber. 3. hel⸗ 
dig, træffende, pyntelig. En a. Opfin⸗ 
delſe, et artige Yndfald. Han kan ſtrive 
et vet artigt Vers. 4. liſtig. At ſpille cen 
et artigt Puds. 5. fynderlig. Det var en 
artig Scndelſe. — Artighed, en. 1. den 
Egenſtab, at være og vife fig artig (1. 
pg 2.) 2. Hoflighed i Tale, Compliment. 
* ſige et Fruentimmer Artigheder. Jeg 
tog det ikke for hans Alvor; men kun for 
en A. han vilde fige mig, i 

Artikel, en. pl. Artikler.« IAf Lat] 9 
Sproglæœeren: Smaaord (i Danſten: en og 
et) der dettes for eller bdg efter Hoved: 
ordet (Subſtantivet), naar man vil til: 

Gtenftand, enten ube: 
ftemt (en Mand, et Zræ), eller beſtem⸗ 
mende en vis (Manden, Zræet.) Den 
ubeftemte, beftemte Arutel. 2. cen færs 
ſtilt Part, Afdeling i viſſe Skrifter; en 
Poſt, Puutt. Artikler i Loven, En Troes⸗ 

»Hvad artes dal: t 

Artikel — Ardegang. 

Artikel. — En Handeli⸗Artikel, San 
gienſtand. 

Artillerie, et. [frank] Den Dei 
Krigévæfenct og Krigsruſtningen, 
indbefatter det faakaldte grove Skyt, 
ligemed den Deel af Krigsfolket ſon 
tiener det. = Artillerievidenſtab, en. 
ren om at behandle og bruge Det 6 
Skyt I Krigen. Arrillerift, en. den, 
tiener ved Artilleriet; eler den, fom 

8 

ſtager Artillerievidenſtaben. 
Artiffof, en. pl. Artiſtokker. en £ 

vært, hvis Frugtbund ſpiſes. Cy! 
Scolymus, (Stal. Articioeco. 

Arv, en. (pl. Arve ffelben. . Lon 
” 2,29.) [3. Årf, Erfd.] Gods og € 
dom, fom tilfalder een efter Eierens 
i Folge lovbeſtemt Ret, eler i Følge 
rene Villie og Gave (Teſtament.) At 
Arv, arve. At have en A. i Vente. 
faae en AX. 'efter cen. At tiltræde ci 
At gaae fra Arv og Gield (efter den 
bøde.) 2. Rettighed til Arv; Gierni 
at arde. At gaaet A., i lige AX. 
"være berettiget til at arve med em 3; 
Broderen og Søfteren gaae i lige A. 
Gods er gaaet i A. fra Fader til 
At ele, befidde noget ved-X. At forbi 
udelukkes fra find. At give een noge 
A. og Eie (til fuld ie.) = Arveadel, 
"Adel, fom gaaer i Arv, arvelig, ege! 
Adel (modſat: perfonlig Adel.) A 
gravelſe, en. Gravſted, ſom arve 
tilhører en Familie. arveberettiget , 
om har Arveret. Arvebyrde, en. x 
.eller Befværlighed. (Rahbek.) 

2. Deel, deel, en. 1. d. ſ. f. Arv (1.) 
en Arv, Arvepart. Arvedeling . 

Arveſtifte. Arvedyd, en. D. fom 
ligefom har arvet efter Forældre , 
— (Bagg.) Arvyefald, et. Det 
ælde, at Arv ved Cierené Død er at 
at Arv falder. (Deraf: Arvefal 
Kongens A.) Arvefiende, en. den, 
ligefom har arvet Hadet til en Anden 
fine Forfædre, Deraf: Arvefiendſtab 
rvefordring, en, 1. F. paa en Arv. — 
om man har arvet efter cen. (Vant 

Arveforening, en. mindelig Forenin 
Arv. —* et. Fæfte paa 
ſom gager i Arv til Fæfterens Efter 
mere, og med denne Ref fan afhænt 
Andre (deraf: Arvefeſtegaard, Arvef 

frtiede.) Arvefæfter, en. den, fom 
tpefæfte paa en Jordeiendom.  arvej 

adj.v. fom er Arving ved Fodfelen. 
ding.) Arvefolge, en. "1. den Orde 

slige, hvori Frænder efter Loven 
' Arv. 2. Indtredelſe i en Andenes 
dighed ved Arveret; Succesſion. Ha 
itfe Konge ved A. men ved Walg, A 
tang, en. Slerningen åt gade i Arv 
tage Arv" deraf: Arvegangsmaade, 



Amegaag — Arvefyze. 
Rul, hoorpaa Arvegang, efter viſſe 
Sim, fler. Arvegield, en. Gield, ſom 
ge dialgt en Arv. Arvegods, ét. 1. 
25 i, Axd, (1.) 2. et arvet Jordegods. 
Iretuld, et. Guſd, fom er gaaget i Arv 
£: Slægt ft. Slægt. (ſaaledes: Arvefelv.) 
Aeherre, em. den, fom ved Arveret er 
dene rar et Sand og Folk. Arvehuus, 
t. 1,8 Arveherres Familie. 2. et Huus, 
ra ct gaaet i Arv. Xrvebyl ding , en. 
ꝛoactettens Hulding af Underfaatterne. 
Ircjord, en. Sord, ſom man har arvet. 
mifat: Siøbejord.) Arvekiob, et. 1. i 
um: ældre Sovgivning : Afgift af den Arv 
fæ tilialdt Udlændinge. (ſ. K. Anders" 
Fi. em Yrvefreb.) 2. Kiob, der flutteé 
ra en falden Arv, ſom endnu éi er tagen. 
sat) Aroefonge, en. K. ved Arve⸗ 
tr, iet Arverige. Arveland, et. 1. Land, 
Bora sa Fyrſte regierer i Folge Arves 
m. 2 åd. f. ſ. Arvejord. »Ploie fine 
krus Arveland.“ Jacobi. Arvelader, 
ex ten Aſdode, efter hvem Atven er fal⸗ 
Ar. (af det FT, Erblasſer.) Arvelehn, 
et. Fehn, fom gaaer i Arv i cn Familie, 
ha felger nærmefte Arving efter en vis 
Sr, linie, en. En Rakke af ned⸗ 
kina Slægtninge, t den Orden, de 
fil arne, eller have arvet. Arve od, 
nm. d.f.f. Arvedeel, 2. Arvelov, en. £. 
m Arn og Arvefølge. (Schytte) Arve⸗ 
len, m, Are, Arvegods. (Moth.) Arve⸗ 
les, adj. 1. flilt ved Arveret. At gisre 
ficen 2. 2. fom ef fan arves, ſom 
mac Ying er til. Kongens Ret ril 
ereloſt Goadz. Arvemaade, en. Arve⸗ 
urgmcade. Arvemidler, n. s. pl. Mid⸗ 
kt, fom ere tilfaldne cen veb Arv. Ars 
73 en. En arvet N. hvormed dri⸗ 
tes Overtro, ſom med Arveſolv. Arve⸗ 
Fegt, en. Sagt en. Contract, ſom ind⸗ 
—* om Arv. (pactum successorium.) 

„ en. d. ſ. ſ. Arvedeel, 2. Arve⸗ 
mails, en. en Prinds, ſom i et Arve⸗ 
tå: er den nærmefte Thronarving, uden 
Kl ære Regentens Gøn. Arveregiering, 
e. R. fom er arvelig i en Slægt, ſom 
vantes paa Arveret. Arverige, et. R. 
Fer norartit Arveregiering finder: Sted 
(artfat Delgrige.) Arveret, en. ud. pl. 
St til at tage Arv eflev til at faae noget 
"et Urvefølge. A. til et Nige, til et 
Eungodé, ” Arvefag, en. Gag, For: itting, Stridighed om Arv. Arveffifte, 
Et. En Arvs [lovlige Deling imellem Ar⸗ 
fugerne, ( Alm. blot: Stifte) Arve⸗ 
at, en. Stat med arvelig Negtering. 

(Edutte,) Arveftrid, en. Stridighed ans 
Cizende Arv, Arvetrætte, Arvetviſt. Ars 
vlvig, em. Svig, ſom begaaes ved at 
telge cl, fortie noget af en udeelt Arv til 
Etate for Medarvinger. Arveſyge, cn. 
Erste, fom antaget at have forplantet 
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underſaat, en. 

maodſat: perſonlig. 

—W Arveſyge — Aſkedor. 

fig fra Forældre til Bern. Arveſynd, 
en. medfødt Anlæg” og Tilbatelighed til 
at ſynde. Arveſæede, et. Gaard ell. Bos 
lig, ſom beſiddes arveligen af en Familie. 
Arvetal, et. Slaegtſtabs Beregning til 
Arveret, Slægtregning. Arvetrætte en. 
Arveftrid,. Arvetægt, en. Gierningen 
at tage Arv, en Arvs Tiltredelſe. Arve⸗ 

Underſaat i et Arverige. 
Arveel, et. fordum: Gilde ft. den Afdødes 
Minde, ſom Arvingerne holdt. (P. Claus⸗ 

f. Gravol. 
rve, v. a. og n. 1. IN. S. arwen.] 

fage Arv efter een. Bern arve - dereé 
Forældre. 2. erhvetve, komme i Beſid⸗ 
delſe af ved Arveret. At arve et Jorde⸗ 
gods. Arvede Midler. Denne Gaard ars 
vede han efter fin Farbroder. 3, neutr. 
gaae I Arv, være arveberettiget. ”Cre et 
Børn, ei Børnebern — da arver Fader 
allene,” D. Lov." At arve efter Sedſtende. 
At arve ned ad, i nedſtigende; at arve 
op ad, i opſtigende SlÆgtled. = arvelig, 
adj. fom fan arves, ſom gaaer i Arv £ 
en Slægt. Et arveligt Lehn. a. Adels 

n a. Bærdighed. 
Lærdom er ligeſom arvelig i denne Fa⸗ 

milie. Denne Sygdom anſees for at være 
a. — arvelig, arveligen, adv. efter Arv, 
med Arveret, paa en, arvelig Maade. 
Regieringsformen er a. monarkiſt. — Art 
ving, eu. pl. — er. IJ. Arfi.) den, ſom 
ved Slegtſtab eller efter Teſtamente har 
Ret til at arve. Lovlige Arvinger. Han 
er A. til Godſet. Gan er bleven A. af 
ſtore Midler, At gisre, Indfætte,. udnævne 
cen til fin A. At døe uden Arvinger. 

Arve, n.s. en meget almindelig Plante, 
hvis Blade og, Frø undertiden, gives Sturs 
fugle; Jordarve, Arild, Fuglegræs. Al 
sine media. i 

Afen, et. pl.-er. IJ. Asna.] Et Dyr 
af Lefteflægten; Stel. Equus Asinus. 
== Aſenfole, cen. et ungt sen. Afens 
hud, en. Huden af et A. feminde, en. 
Hunnen blandt Aſener. (ſ. Lfel.) 
AX, en. pl. er. [J. Askr.] ct bes 

kiendt indenlaͤndſt Zræ. 
celsior. 

Affe, en, ud. pl. IIel. Aska. A. S. 
Asce.] de overblevne jordagtige Dele af 

Fraxinus ex- 

et brændt gene ifær af Zræ. Plante⸗ 
affe, Trœaſte, Potaſte, Bøgeaffe. At 
brænde noget fil A. At lægge en By 1 
Aſte 2: ødelægge den ved Ild. Hufet lig⸗ 
ger i A. fig. døde og begravede Menne⸗ 
eré Sevninger. = — adj.v. bagt 
hed Aſte. aſteblandet, adj. v. blandet 

med Aſte. Affebrænding, en. Gierningen 
at brænde noget til X,, at frembringe A. 
(f. E. Potaſte.) Affedigel, en. En af 
FTræaffe dannet Smeltedigel. Aſtedor, en. 
Der paa en flor Ovn, hvoriglennem Aften 
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Aſtefang — At. 

udtages. Aſtefang, et. , Huulning i en 
muret Ovn, hvori en ſamler ſig. he 
farve, en. graa Farve, liig Aſtens. aſke⸗ 
farvet, adj. v. og affegraa, adj. fom har 
en ſaadan Farve. IAffegrue, en. d. f. f. 
Aſkefang. ”En liden Gnift,1 Affegruen, ? 
Hhlenſchl. Iſ du ct, H. hvorigten 
Aſten udtages af en Ovn. Aſtekage, ent. 
ajtebagt Kage. AfFebruffe, en. K. hvori 
Bcen og Affe af brændte Liig ſamledes; 
Urne, Xffelud, en. Lud fom er fat paa 
Aſte. Aſteonsdag, en. Onsdagen efter 
Faſtelavn. Aſtkeregn, en. den ved ild⸗ 
fprudende Bierges Udbrud i Mængde opka⸗ 
ſtede og nedfaldende Aſke. , 

Xsp, en. pl. - er. (AX. S. Æspe.] Et 
Træ af PilesSlægten. Populus trgmula ; 
kaldes ogſaa Wsp 

Mfparges, en. pl.d.f. en Kiokkenurt, 
hvis fe ørfte Spirer man ſpiſer. Asparagus. 
… Attronomie, en. ud. pl. [af Lat.] Vi⸗ 
denſtab om Himmellegemerne o9 deres Be⸗ 
vægelfer; Stiernekyndighed. — Aſtronom, 
en. pl.-er. en Stiernekyndig. aſtrono⸗ 
miſt, adj. ſom henhorer til Aſtronomien. 

t, [S. at.] conj. hvorved iſer Gien⸗ 

ſtanden eler Objectet for ct foregaaende 
og ſtyrende Verbum forbindes umiddelbar 
med ſamme. (Objectet er her altid en (for 

"| fig felv infinitiv) Sætning.) Jeg 'erfarer, 
at han ér død. Jeg troer, at det er forbi. 
Jeg forſikkrer dig, at der er ingen Fare. 
æt, at det flefe. (I lignende Zilfælde 
Fan Conjunctionen udelades.) Det 'gisr 
mig ondt, at jeg var borte. Det er ubes 
hageligt, at han har glemt der. Det glæs 
der mig, at finde Dem her. Det giorde 
en førgelig Virkning pan hans Helbred, 
at han faac fig berøvet alt Saab. ll ſaa⸗ 
danne Zilfælde maa Conj. nødvendig bes 

" Holdes.) 2. elliptiſt br. det a) for: paa 
det at: Kom bid, at jeg Fan høre hvad 
& figer. b) i St. for? for at, hvor en 
Overgang er i Talen, eller hvor ingen, 
ikke nogen følger efter. Men, at jeg ſtal 
tale om hans Herkomſt, faa — At Ingen gn 
al troe, jeg vilde fortie noget, —* 
aar denne Conj. ſynes, uden Forbin⸗ 

delſe, at begynde en Gæfning, er det fun 
ved SOmfættelfe. At tale meget om hans 
Fortieneſter, forbyder hang Beſtedenhed 
3: Hans Beſtedenhed forbyder, at 0. f. v.) 
3. At jo. bruges bekræftende, naar en 
Negtelſe gaaer forud. Jeg tvivler ikke 
aa, at han jo (quin, quo minus) vil 

holde t Løfte, 4, At fige, for: nemlig. 
»At fige naar de figte rigtig.” Veſſel. 
5. At betegner ogſaa det danſte Infinitiv 
(Verbets ſubſtantiviſte Maade) el. en infi⸗ 

nitiv Cætning. At vide, at here, at læfe. 

sen Ting med Vished. At læfe rigtigt, 
Ur have læft. At være kommen. At vide 

fter (det, at læfer.) er ikke altid let, 6. 
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nem. 

retnin 

At — Auctionspeng e. 

nogle Adj. og part. pass, dndertiden * 
for: til at; dk Cr, Fr erdig at reiſe; 
at erftatte Skaden. Berettiget at 
Meningen er let at forftaae. 

Atlas, en og et. En Samling af 
fort, indbundne i en Bog. 

Atlaſt, et. [T. Utlaf.] gt 
tykt og glat Silketsi. gen. Åtlaffes 
fom Sleiels, Klædes, Dlydfes, o. 
fom er af A. Arlaffes Baand. En 
laffes Zrsie. 

Atten, Talord. 18. Den attende. 
Atter, adv. IJ. aftr,] Paa ny, igl 

end en Bang. (Bemirkelſen; tilba 
igien, er forældet; dog er Atterkor 
Gienfomft brugt af Ohlenſchl. »Vedt 
lens Atterkomſt flet Sommerfugl t. Bl 

ſteen.“ 3 ældre danſt brugtes : attergiel 
Atterlon, atterloſe, attervende o. fl. 8: 
ebek har: Atterfald, Tilbagefald. Ati 

bold, Baghold. Atterkiob, et. hvor 
man paa ny tilkiober fig, hvad man | 
olgt. redemtio. Atter den af en Wy 
tterffin af Solen. i 
Atteſt, en. plc. ſtrijtligt Vidn 

byrd. (atteftere, v. a. give ſaadant % 
nesbyrd.) 

Attraa, en. ud. pl. [J.prs. Sv. Tr 
Drift,t Slælen til at opnaae, at komm 
Befiddelfe af noget — en⸗ , fom 
ſterkere end det blotte Onſte, og « 
gaaer over til Tragten og Stræben. 
efter XRre. At fætte fin A. til nog 
Bording.) Min X. er ikke til Mæi 
dens Bifald. Rigdom og' Overfle digl 
ev ikke min A., ikke Maalet for min 
” er — hviler min A. i Saab.” S. St 
felt. “Hadns brændénde A. (Iver) 
Borgerſamfundets Zar,” Maling. 
attraae, v. a. 1. have Atfraae til, f 
Drift, Længfel efter at opnaac. No 
snife og attrage, hval andre foragte 
afſtye. ”Wah attraaer m. Villien, en 
m. Tanken, beglerer m. Ord.” Spor 
gtzacelig adj. ſom fan ell. bør, attraa 

elig. 
u! Udraabsord, der udtryfter Smei 

pludſelig Skrok, Bedrovelſe. 
Auction, en. pl.-er. [Af Mid. A. La 

den Retshandling, hvorved Løsøre el! 
fafte Eiendomme ved offentligt Opre 
ortfælges til den heiftbydende. . At ho 

A., fælge ved A., fætte noget til ' 
fisbe paa en A. = Auctionsbud, et. 
en Betient, fom gier Tieneſte og Opva 
ning ved Auctioner. 2. Bud, ſom gie 
paa noget, der ſælges ved A. Auctio 
forretning, en. En Auctions lovlige Fu 
orelſe, og den derved ſtriftlig optagne 

(i Lovſpr.) uctionsforvelt 
en. -Embedemand, fom holder og fo 
ſtaaer Auctioner paa ct Sted, Auctio 
penge, n. 8. pl. Pengefum, der er i: 



Anciondpenger— Abistrykker. 49. Abistrykker — Avledygtig. 
»cas. actions Auctionsbelob. Auec⸗ 
zꝛtgning, en. Regning paa det, man 

? KONR jonig ved at kisbe paa en A. 
latonsſtiede, ct. Stiøbde paa en Eien⸗ 
tm, man her fiebt ved A. Auctions⸗ 
nd, dt. Stedet, hvor en Auction holdes. 
kctonsvæjen, et. Alt hvad der hører t. 
inner og Auctionshold. id 
Iazuſt, en. den ottende Maaned i Aa⸗ 
2: Jeſtugened. 
Ix,dn. ud. pl. IJ. Agi.] Tvang, 
it. At være under Ave. At holde 
nt, "Og holde Boldsmend under 
ist og ve.” Grundtvig, — avelos, 
fh im er uden Ave, iffe holdes i Ave. 
ny cveles fever, han cerelos døer. Ordſpr. 
Ire, v. a. [J. aga.] tugte, revfe, 
tut dre. At ave fit Barn. ”Strengt 
ddets Fengſel cvet.” Ohlenſchlaͤger. 
Iver, aqj. (Jél. dfugr.] vrang, bags 
mt, urimelig. At bære fig avet ad. 
Irind, en. ud. pl. IJ. dfundr.] Nag, 
kt, att Sind til een. At bære AX. ti! 
m == cvindefri, adj. ſom er fri for 
L, jem iffe har ondt Sind til nogen ell. 
rttader nogen. (Rahb. avindfri. Rein.) 
mustald, ↄdj. hadefuld. avindslos, 
di fmet vætter Avind; umisundt. (P. 
km.) Avindsmand, en. den, ſom 

Ås 

nye Tidender, iſcer falſte og upaalidelige; 
en Rygtemager. J 

Avl, en. ud. pl: IJ.Aſi,. Kraft.] def, 
ſom v. Orrkning, Arbeid og Pleie vindes 
af Jorden og af Naturproducters Opelſt⸗ 
ning og Brug (dog fun om Dyre⸗ 0 
&ranterlget,) Meſt i Sammenſ. Biavl, 
Faareavl, Frugtavl t Heſteavl, Humle⸗ 

avl, Høavl, Horavl, Kornavl, QAveog⸗ 
avl, o. fi. (Man ſiger kkke: Jernavi, 
Kobberavl, Saltavl.) 2. færd. det, ſom 
vindes, ved Jordens Dyrkning: Jordens 
Grøde. Dette Aars A. er meget overs 
flodig. At indhoſte fin Avl. 3. Arbeid, 
fom udfordres for at Jorben ſtal give Avl: 
gerdyrkning, Ferug. Avling. pan 
river felv fin Avl. r er en flor A. 

til den Gaard. »Kiebſteder, fom Avl 
bruge.” (D. Lov.) = Avlsbrug, et. d. 
Lt Avl. At have 'et fort, vidtløftigt 

Avlsbruger, en. den, fom har Avls⸗ 
brug, en Jordbruger. Avblsbygninger, 

' pl. be til Avlsdrift hørende Bygninger 
v.en Landeiendom. AXvlsdrift, en. Avls⸗ 
brug. Avlsforvalter, en. den, ſom under 
Eieren, cl. i dennes Fravarelſe, foreſtaaer 
hele Avlsdriften ved en ſtor Gaard. Avls⸗ 
gaarv, en. 1. I Alm. Gaard, hvortil 
hører Jord og Adling. En god A. (hvis 

hr Sad og Avind fil cen, Fiende.“ Avling fan drives med Fordeel.) 42. 1 
Adiadjot, en, d. f. ſ. Avindſyge. (Bag: 
Fra. nfædvanligt.) mr Yg, adj. 1. 
kendelig, fortrydelig, utilfreds over en 
pres fefte og Velfærd. 2. vranten, 
ms at giere til Maade. Et avindfygt 
År. €n gammel a. Mand, — Avind⸗ 
m.m. Rd, Misundelfe. 
"met, v, nm. pass. bære Avind og 

Bsantelfe til een; misunde. At avin⸗ 
nd em, (forældet,) ”avindes ved' 
as ate,” A. Bedel. . 
indfiold, et. IEfter Nogles Mening, 
"i nemeget af Avind, ſom af avet; i det 
& sførg Skold. Dog håves i det J. 
Faudar-skiolidr.) andeforræderi. Med 
I 223 Arm de tænde Feidens Blus.” 
ba, Bruges ellers fun i den Tales 
Bie: at fore A. mod Kongen, Riget. 
Inis, en. pl. Aviſer. . [Af det Stat. 
pH 1.] et til viffe Tider udgagende 
Et, fætvanlig el over et Art ſtort, fom 
Usda Clterretning om inden: og uden: 
vil Begivenheder; en Tidende, = Avis: 
w, tt, B. fom bærer Avifer om. Apis⸗ 
moretning, en E. fom meddeles i en 
F Avicfrieri, et. eri til uübekiendte 
mtr i en . Avisnyhed, en. ny 
— fom Avifen Bringer; Avistidende. 
irlrvgte, et, kkert Rygte, der op⸗ 
"len A. Avioffriber, en. den, ſom 
"Tet og udgiver en A. - Avistrytber, 
Begtratter, ſom beførger en. Avié 
' fg. den, ſom idelig udfpreder 
dau Otdbog I. 

Gærd. en Gaard med Avling, ſom uden 
at være Herregaard, er ftørre og betyde⸗ 
ligere end en Vondegaard, eller hvis Cler 
og Bruger ikke hører til Vondeſtanden. 
Han boer om Sommeren uden for Byen 
paa fin A. — Aylskarl, en. K. ſom be⸗ 
ſtyrer Avlingen paa en Herregaard eller 
Avlsgaard. Avlsmand, en. den, fom 
driver Avling, bruger Bondenæring. (€. 
E. Pontoppidan.) => = avlfom, -adj. 
ſom giver rigelig Avl, yngelfom, groderig. 
(Colding.) ” . 
Abvle, v. a. 1. give et levende Bæfen 
tilværelfe. (det br. om Mand og Quinde 
tilſammen, og om Manden, men iffe om 
Konen allene.) At a. Børn m. fin Kone, 
med en Tieneſtepige. De have avlet fem 
Børn ſammenñ. Barnet er.avlet uden for 
Xgteſtand. Fiſke avles af Wg. (Ordet 
br. om ef avlet Barn, endog inden det er 
fsdt; for: undfange. ſ. D. Lov; V. 2. 33.) 
figurl, frembringe. Cen Tanke avler den 
anden. Denne Lære har avlet meget Ondt 

fig. ”Magt ig Xre avle Stolthed £ af 
det menneſtelige Hierte.“ Schytte. 2. faae '- 

Afgrode af Sorden ved Dyrken og Avl. At 
a. Korn, fø, Frugt.o. f.v. Alt hvad der 
avles gader med i fuuéholdningen. = 
Avledaad, en, den Gieriling ,- hvorved 
Spiren lægges til et levende Bæfens Til⸗ 
værelfe. (v. Aph.) Avledrift, en. Drift, 
til Avledaad, Kisnedrift. (I. Boye.) av⸗ 
ledygtig, adj. fom ev i Stand til at avle 

(4) 
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Avledygtig — Axel. 

Afkom. (v. Aph.) Avledygtighed, en. 
den Egenſtab, at være DRED at have 
Avlektaft. Aviecxne, en. Evne til at 
avle Børn eler PIngel. Avlekraft en. 

fig. Jordens A. (Proz 
one. Avlelem, et. 

Afkom; Kiensdele. 
merne hos begge Kien. Avlelyft, en. 
d. ſ. ſ. Avledrift 
føler Avlelyſt. — Avlen, en. ud. p 
Gierningen at avle, — Avling, en. 1. d. 

, .f. Avlen. Deraf: Børneavling. 2. d. 
. f. Avl, 3. Zen brug, Landbrug. fan 
ar en vidtløftig A. En Gaard uden A. 

Folk, Heſte, fom høre til Avlingens Drift. 

Avn, en. lige, jævnt løbende Strime 
eller Aare i Træ. (Moth.) 

Avnbog, en. pl. -c. et vildtvorende, 
itfe almindeligt Zræ, ber tilforn brugtes 
til Sætfer i Loſthaver, og [om „uagtet 
MNavnet og Bladenes Liighed, ikke hører til 
Begené Glægt. Carpinus Betulus. 

Mone, en. pl.-r. [I. pl. Agnir.] 
Smaadele af dresglemmet eler Skallen, 

Hvori Kornet fidder, og fom files fra 

Straaet ved Teerſtningen, ligeſom Korner 
fra Avnerne ved at kaſtes og renſes i Loen. 

—Auonbing, en. ſtor Kafſe, hvori Avner 
og Emter giemmes. — avnet, adj. blan⸗ 
det med Aoner. (8. S. O.) avnet Seer 
til Klining. (Moth.) 

Avred, f. red. 
Ax, et. pl. d. f. IS. Ax. Goth. Ahs.] 
den Deel af en Kornplante, ſom inde⸗ 
holder Frugten, Kiernerne eler Kornet. 
Kornax, Hoedeax, Rugar, Bvgax. (Dog 
bruges Ar iſcer fun om Qvede og Byg; 
Dippeom Rug; Rosme om Havre.) Kors 
net fætter Ar, (axes. Moth.) ſtager i Ar. 
Axehuub, et. den Bælg, Hvori det 
fpæte Ar er indfluttet, førend det flyder 
ud. (8. S. 2.) Ar ands, en. En 

Krands, hvori Ax ere indflettede. Ares 
- fanfning, en. Opfantning af. Kornar p. 

en høftet Ager. Axeſtæg, et. den averſte 
Deel af Aret, ber — 52* ligeſom af 
ſtride Borſtehaar. 
Axe, en. [det Sat. Axis.] En Linie, 
fom tœnkes dragen en Kugle, fra et 
Punkt p. Overfladen til det. modftaaende, 
igiennem Middelpunktet. Jordens Drei: 
ning om dens Axe. (&. det følg. Ord.) 

1. Axel, en. pl.-Axler. et valfedannet 
eller chlindriſt Tree, hvorom et: Hiul eller 

2 
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ventil, og fæfte det 

é 

Axei — Axle. 

et lignende Legeme kan dreie fg, i i 
Axelen paſſende Hul. Bognaxel, » 
axel, Portaxel. Klokkens Arel: ve 
vægelige Træ, hvori den hænger. — 2 
arm, en. den yderſte Deel af Vognar 
det gaaer igiennem Hiulnavet. kel 
et. Jern, (om for Styrkes Skyld ini 
tes I en Trœaxel. Axelmule, en. 
yderſte Deel af Axelarmen, hvori e 
ſtikken fættes , 9 ſom denne bedœkke 
Mulepladen. Axelplade, en. Jernp 
Bpormed Axelarmen beleegges; Slide: 
xelſfav, et. gammel og hærder 2 

el. Smørelfe, ſom ſtrabes af Bogna 
et til en Axel tilbu 

Troœ. Axeltand, en. Kindt 
(P. Syv.) Areltap, en. Tap i Er 
af en Arel (f. Cy. en Molleaxel.) 2 

pl. -e. [formodentlig af 23 
—— i Stedet for: Vogn. J al: 
deligt Torv i Kiobſtederne, hvor F 
vare bringes hen og ſelges af Bond 
(D. £ov.):. Axeltræ, et. Træ brug 

—— gel, en. pl. Axler. [S. Gal] 
Deel af Kroppen, fom gaaer fra rl 

Armen, og indbefatter tillige De! 
øverfte Del; Skulder. At Isfte, 
noget paa rlerne, Xt træffe paa 
lerne, løfte dem i Beiret. 2. den 
af etKlædebon, ſom ſtiuler Axelen. — 2 
baand, et. Baand, hvormed en Klæd 
bindes ſammen over Arlerne, cq. for 
fæftet til Prydelfe paa Arlerne. Axeſt 
et. Et af de Been, ſom flutte Br 

Arelen. 2 
lad, et. ſ. Skulderblad, 

Axelbenets Brud. 

torv, et. 

et. 

paa een eller begge 

— om —* ike 
—— dre 

xle, v. a. 1. [IL axla. 4 
ovev Axlerne. At arle fit SEND ER, 
rede Kaabe; en hyppig Zalemaade i 
gamle Vifer,) 



De, tø. pl.-e. IJ. Bålr.]. et (idet 
grin, fom enten blot coes frem, ell. re 
a Raft eg Geil. <f. Jolle, Slup. 
tir Dead, fom fun har Toft fre: 
ide, En Seilbaad, * Fry 
— Krydebaad. — H B aadfuld, 
n. (aameget, ſom en Baad rummer; en 
Kiateladaing. En B. Folk, Fig. Baads 

t. en. , der fører en Baad, ſtyrer 
kaledſen med en B. en Baadfkipper. => = 
br Beadebygger, en. Den, 
berttdetk af at bygge Baade. Baader 
* ct. Sted, hvor Baade bygges. 
8 „en. Gierningen at bugge 
Kat, art, en. Fart paa Søen 
n. Vaade. Baadeleie, et. Sted, hvor 
Ecak lægge til Land og fortsie Savn 
"fiite. (Inf. Baadslele.) Baby 

€. hvorunder Bande lægges * om 
—8 = c) Baadsaare, en. Aare til 
33 Baadsanker, gt: VÆRN Anker ta 
p Zaat, en Dræg. ag 8 nn. 8e 

—* —e— til en 8 
agt agt, ſom betales a 

m Bad, —X& fore, et. en Baadslad⸗ 
ry (om er mere bruget.) Baadshage, 
ta, Ctage med en Pig og Gage i Enden, 
hu bruges ». Baade, t. at fløde dem fra 
Ér hole dem til Cand. Baadskarl, eu. 
detenand. Baadoklampe, en. .pl.-r. 

* , fom paa en Fod; 
hat, Badekar, Roerkarl. Baads⸗ 
kåring, m. den £adning, en Baad forer 
fan føre, Baadsleie, ent. Leie eller 
Feet, ſom betales af en Baad. Baads⸗ 
mand, en, pl, Baadomænde 1. Skibs⸗ 
rud, Matros. (forældet.) 2. en tinden 
Satingsmand til LDS + [om hav Opfyn 
med Zattelafen og Arpeldet ved famme. 
maf: Beademandsdragt, Baadsmands⸗ 
* fL). —— en." Maſt i en 

Baadepligt, en. Nankedek foran 
fikse Baadefeil, et. S. til en 
— e, en. Stage, hvor: 
En Baade, Pramme eller Færger fledes 
3 i gruude Vand. Bandetofte, J 

t. 

bude, vad. at føve paa en Baad. 
T: beede Fods i Land i ? 
—— en. ud, 8* IJ. Bati]: Sine 
E: wå Horde el, Ge Gava. Det * mig til 

adefuld, a mm: er 

niger 2 Baade , fordelagtig. dd tie. 
i Ferdelagtigt Kleb , Sis man tab, 
bones den bende vinder, baadeles, 
ul, ſon tagen Binding giver. baadenij, 

fom giøsr . 

nbrlcde Zræer, hoori Skibekaaden rs 

> —23 

* 

ad). baadefuld. GBording.) båadefyg, sd 
vindefyg. (Moth. 
Baade, v.å, 1. vinde, have Fordeel 

af noget. Derved baadede jeg intet. Han 
baadede intet v. Byttet. ,2. gavne, bringe 
Fordeel. Denne Krig har ikke bandet Lan: 
det. (M. S. baten.) 

Baade, adj. [3. bådir.] begge. (næften 
forældet.) ”QNaar nu hans ðB uger bredes 
baade.” Dhlenſchla ger. 
Baade, conj. (I. bædi. Goth; batho.] 

faavel — fom; itfe mindre — end. (tager 
autid doge efter fg. ) fun er baade ſmuk, og 

an fan derved baade udvide ſine 
—E og gavne Fædrelandet.  . 
Baal, et, pl, d. f. [3. Bel. A. &, Bæl.] 

en Dynge af Ved eller andre brændbare 
',» ing, antændt, eler beftemt til af tændes. 
%t oprelfe ende et B. "39 døntmes f. 
Baal og grand. (D. Lov.) 1” 
Baand, 'et. pl. bd. ſ. —8— 9, Band.] JAlm. 

det, hvorved ndget bindes, forbindes, om⸗ 
bindes eller fammenbindes,  ”Enhver, ſom 
fræt forgriber fig paa mindſte Baand, der 
noget” binder,” Baggeſen. (Korkbdand, 
Susrebaand, Halsbaand, Knobaand, Hat⸗ 
tebaand, Tøndebaamd, Gæftebaand, Sko⸗ 
baand, Grempebaarb, o. fi.) 2. Baand, 
absol. bemærker ſom ofteft en lang og fmal 
vævet Strimmel, fom egentlig bruges til 
at binde med; men ofte ogſaa fun tilPunt. ” 
At befætte en Kiie, et Stiørt m. Baand. 
Silkebaand, Lerredẽsbaand, uldne Baand. 
(f. Bændel:) 9; Baand bruges i St. for 
Ridderbnand, Ridderorden. At'bære. 
og Stierne. Det hvide B. 3: Dannebro og 
Srdenen. Kongen gav ham det blaae 
I: Elefant £ Orttrten. 4. Baand. eller 
Føndebaand kaldes ide tynde Btinge af 
flæftede Pllegrene ellev af Jern, hvorved 
Staverne å en ande og ethvert lignende 
Kar holdet falmen, * traf: Baandpiil, 
Buandſtage 9. a Bygningstonften : 
Zværtræer, hvormed 6 arreværtet og att 
det Zam merværg i'et Huus håldes fam: 
men. 6. en Stribe, ikke alt. for ſmal. 
7. det, hvormed. en — er bunden eller 
ſtuttet faſt. Baand og Fængfel, (D. Lov.) 
At lægge een i B. og Lonker. 78. fig. 
——— , - Forening. eee, 
lœgtſtabs, Venſtabs B. Broderbaand. 
* foveries vrd et helligt B.Aor ikke 
vere ved det Baand, ſom bandt ham til 
den ufle Binding.” Bagg. b) Forpligt lſe, 

At paalægge fig fold et 
c). Zvang>»-Hindring, —A 

At lægge B. paa den menneſtelitze Frihed: 

AJ 

ø 
-—&eæ 
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ø 
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sø 

en. fr ——⏑—— — — —— 

AJ 

"7 dem løbe, (dagl. 

" Gvile udlagt Ager, . en Brakmark. (Lans eller at 

, + ba 

W — Bad. "2 Bad — Bags 

»gJ, fom mig vil gisre fri, feer be Baand, ningen af bade fig; hele Legemets Ty 
" jeg holdes i.” Rahb. ”Et Baand, (p. den ning ved at flige nød I Vandet, eler 

frie Siæl) der udelukker Tilregnelfe, faas andre Maader i medicin Henſigt. 
fredes ſom Affindighed.” Goroig. == Baand: tage et Bad, bruge Bad. Lægen | 
driver, en, Redſtab, hvormed Bødfere foreſtrevet ham dagligen et varmt 
drive Baandene ned paa et Kar. Baands et Kryderbad, Dampbad, Styrt 
age, en." et Bodkerredſtab, hvormed Baau⸗ Jeg befinder mig vel efter Badet. 
ne tvinges ned over Randen åller euggen Suftbad, Solbad,; Sandbad, Jor 

af Karret. Baandhue, en. Qvindehue, o. fl. (naar Legemet eller Legems dele 
beſat og ſinykket m. Baand. Baandjern, ſottes for Luften, Solen, bedættes 
et. Jern, ſom valſes fladt og kliphes i varm Sand, 0. J. dv.) = Badftue, 
Strimter, for at dannes til Tondebaand. Stue, fom er indrettet til at tage B 
Baandkniv, en. Ca egen Kuiv, eler et Deraf: adflucdede, en, ſterk Hede, 
ſtarpt Jern nted Gaandfang I begge Ender, iſen Badſtue. dfuemand, en. d. 
Fm Bodkere bruge, til at danne Baands. Beder. (ſ. bade.) Ligeledes: Bad 

agerne. Baandletfe, en, En af Baaud kone, Bedfluepige 0. fl. nu udrugeli 
Tammenfat og haunet Lette; en Baandftelfe. Bade, v. a. og rec. 1. ſ(ſIsl. 
(Eangeb.) Baandmatzer, en. den, ſom foe, tvætte Legemet eller Legemsdele 
jer Haandverk af at danne Tøndes og at neddyppe den. At bade Fødderne. 

— Baandpiil, en. En Pileart, bade i falt Vand. Drengen 
hvis Grene br. til Tendebaand. Salix vi⸗ hwer badet i foldt Vand. Uege 
minalis. Baandrulle, en. Et Stykke B, At bade fig, bade fit Anfigt i Taarer. | 
rullet om et rundt Tre. Baandfleife, Gade fig i Solen, lade fig gfennemear 

… af Solſtraalerne. = Baden, en. ub. | 
befat med Silkebaand. Baandſtatze, en. Gierningen at babe. — Bader, en. pl. 
klovet Green af Haſſel, Pil eller Lignende den, ſom gler Nering af at holde Batt 
Axc, ſom daunes til. Fade⸗ eller Tonde⸗ eller Indretninger til at bade fig (og f 
baand, Baandſtol, en. S. hvorpaa Bøds tilforn ogfaa aarelod og kopſatte), en Bi 
keren fidder, naar han ger ne Baand ſtuemand. S Bade bæenk, en. Bært, 
tilgette, (V. S. DD.) . æv, en. man fidder p. i Badſtuen. ( Moth.) Ba 
liden .Væv, hvorpaa Baand (2.) væves. giæft, en. den, ſom beføger et Bad 
Vaandveæver, en. del, hvid Haandværk er at bruge det. 53 ehuus, ef. Huus, 
at væve Baand. Naandexe, en. fort, Kamre og Indretninger til af bade ( 
frum Øre, (om Bodfere bruge. . ' Badefammer, et. Kammer i et Badehu' 
Baande, v.a. 1. lægge Baand om. At Badekar, et. Kar, fom fyldes med Va: 
&. gt Kar. 2. absol. , giore Baand af hvori man bader fig. Badeflæder, n. 
Negene paa Marken tik af binde Græden. pi. Klæder, ſom man ifører ſig naar m 
Xt,b, paa Rugen, paa Havren.. .''" gaaet Bad, Badefted, et. beqvemt S 
Bear eller Baare, en. pl,-r. [X. S. vuvøtranden t. gt funue bade fig. Ba 

Bære.] df. ſ. Bors-og bruges for: Liige ſvanp, ed: S. fom bruges ped eller ef 
baare. (ſ. ogſaa Rosbaar.) Han traadte Badning; Saſteſvamp. Badetid, en. i 
til og rørte ved Baaren.“ D. Bib. rette ell. fæbvanlige Tid t, at bruge Bal. 
Baare, m, Jogſaa Baarde.] en til Badning, en. L er..Mierningen at ba 

Be få . Legrshets Badning. 
hebek. Mu neppe brugel. udeni Dialecter) Bads,'et. ml. d. 7. st lydende BL 
Daxaf; Baarager, (mod ſamme Bemærs ſ. og baſfe.. 
kelſe) Beargræs, Baarhø, m. fl. — Badfer, en. pl. —e. ſet fordærvet DD: 

6,,en. pl. Baaſe. IJ. Rés.J AK af det Æ, Ba vildere. Isl. Bartskør 
s del ng. en Quoœgſtald til eet eller to He⸗ en Barbeer, Gaarlege, e— (for: 
veder... 7,0 bet.) "Badfferhaand, en. ligge an: 
Baaſe, v. a. 1, IJ. hæsa.] fættet Baas, B. 3: at være faaret, eller have udvor 
binde ind til Vinterforing. At bh. Avceget. Skade, fom en Baliker maa læge. BB: 
Bable, v. n. 1. (her.) I[Isl. habba.] KFerkniv, en. K. ſom Badffere bruge 
pluddre, tale umdsligt; ſtaddre, lade Mun⸗ at affære emmer, eller til andre Qpe 

REE . Aoner. Badſkerkonſt, en; den Konſt 
Pad, st. P.-e. FI. og A. S. Bad] læge Saar, affætte Lemmer mb. B. 

Sted, hvor man bader. fg," Mer, het ſig⸗ flerdon, en. Detaling, fom- ed Bad; 
dende Legeme Wand) hvori man bader fig. fager. for at hele Saar åg udvortes Ska 
At gaami Bad. At .astlægge et Bede Dan e Lov.) Ligeledes: DadfTerred fe. 
SEN Strombad, Rusfiſte Bade (Damps ertang, 9. fl. 

de) At indrette varme Bade. Gar er , Bag, en. ud. pl. [J. og TR. S. BR: 
reiſt til Badet, til et Bad 3: en Gunte A. 6. Bæc.] Den Deel af Overkropp 
hedebrord, minexalſt Brond. 4. GSiere ſom er bag Aufigtet, fra Nakken ned 

* ” 
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Serge Kuggen: *Tog SART ” Rukfet bag fra. At beghade noget ban fra 
fås ÅR ” (i en gl. Vife.) ”Paa Ka: 2: bagvendt, galt. At gaae bag 68 fra 
ne Beg.” D. Bibel. ”Da binde "Arbeide, gaae m. Skamme derfra. — At 
ormene pad hans Bag.” (d. Lov.) fig.” gribe ten bag i Natfen. Baade for og 

a It:ale iſde om een paa hané Bag, bagtale. 
TZ: tste mange Aar paa Bagen, være 
237 gammel. 2. den udvendige Deel af 

Bag (Mand * * e (Mand. e 
dczeue af Syydet. (1 Udtalen høret ofte 
bort, ſom dog er analogiſt urigtigt.) 
dx, —8 paa den fravendte Side, 
2. vhenſoa 

—7* 
fr far År eg 

Lige: 
Li$, hvor Zalen er om Handling (hvore 
sl — * Skr —ã— til at 

t beg en n. an ſtiulte fig bg 
Rene. an ſmuttede bag — — 
im. Jeg herte nogen gaac bag Tæppet. 
fr Forftiel paa Accentueringen i diſſe 
Erde, f. Goisgaards Gynt. S. 270.) 
aAing fan være for ved foran eller 
er for 06; men naar den delges, af en 
Prscafonmende Gienſtand, figes den at 
tr: beg denne; f. Er. bag, et Tæppe.] 
L Salad, foruden Stedets Begreb, med 
Errareb om Orden el. Folge. fan ſtod, 
fh: 43 beg ham. Sag Kongen gif Prind⸗ 
a. — 3, — At føre en bag Lyſet 3: 
fre, narre ham. At have noget ba 
bt 2: have et hemmeligt Forfæt, eil. des 

I: femme be efter cen. At komme 
mL , tdende efter. Forſt kom 

agelige Vegne; bag efter (eller b. e. 
F fem Prindſernes. efter, for 
Lec. Det var beg efter. — gan blev 

⸗ 

hos en Heſt (mo 

i Bogen. Den ene fad for I Vognen; g 
i. — Kuglen var gaaet den anden ba 

ham beg ånd 

bag om, filbage. 
ng 

At tomme 
paa een, overraſte ham, — fan li⸗ 

ftede fig bag til hende og greb hende om 
Livet. . For til ſeer Huſet nyt ud; men 
bag til er det meget forfaldet. — Spydet 
gif ham bag ud af Livet. Han gik bag 
nd af Huſet.  Geften flaaer bag ud. — 
bag ved, præpos. og bagved adv. (modſ. 
foran og forved.) Andre ſidde helft foran; 
men jeg holder mig bagved. Cen gif 
foran, pg to bagved. pan flod bag ved 
Kongen (bemarker: bag og tillige nær: 
meft ved. Derimod: bag Kongen flode 
Hoffolkene i flere Rader.)  pun 
fig, og han ſtod bag ved hendes Stol. = 
J Gammenfætninger (hvori egentl. Pro⸗ 
pofitionen bag forekommer) beholder det 
tilføtede Dvd naſten uden Undtagelſe fin 
oprindelige Bemærfelfe, med det Zillag, . 
at der a) betegnes enten den bageſte Deel 
af eller paa Tingen, I Modfætning Ul den 
forreſte: IBagaxel paa en Vogn; Bagbeen, 
et af de ba ele Been hos fiirføddede Dyrt; 
Bagbov, den bagefte Bov eller Laaret p. 
diffe Dyr; Bagende (f. Cr. Bagenden af 
en Vogn); Bagfinne, hos Fiſtene; Bag⸗ 
fod, hos fiirfaddede Dyr; Baghaar, H. 
paa Baghovedet; Baghiul, et af de baͤ⸗ 
geſte Hiul paa en Vogn; Batzhoved, den. 
bagefte Halvdeel af Hovedet; Bagkant, 
den Kant ell. Ende, fom er bagtil; Bag: 
krop, den bageſte Deel af Kroppen paa et 
Dyr; Bagkolle, (af en flagtet Kalv, Hiort, 
o. fi.) Bagſide, den bagelte, bagvendte 
Side af en Ting, f. Ex. Bagfiden paa en 
WMynt; Bagſko (fom lægges under Heſtens 
Bagbeeni); Bagfo, Got paa Bagbenene 

ſ. Fremſok); Bagſtavn, 
den bageſte Stavn, Bagdelen af et Skib; 
Bagſtyrke, et Stykke, ſom udgiør eller 
hører til Bagdelen af en Ting; f. E. Bags 
ſtykket i en Kiole; Bagtand, en afde ba⸗ 
efte Zender, Kindtand; Bagvinge, en 

atte 

J 
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- Den bagefte Deel af'en Ting. 

kerbager.) — Bager 
ve 

Bag — Bagergaard. 

af de bageſte Binger paa et Inſect, m.fl.) 
i hvilte Zilfælde der altid gives et modſat 
Dred, med præpos. for, f. Foraxel, For⸗ 
been, o. ſ. v. bD) Eller og der betegnet, 
at Tingen har en Beliggenhed eller Stil⸗ 
ling, fom ev bag ved, eller i den bagefte 
Deel af Noget, i Forhold til det, ſom er 
oran. (f. Er. Bagdor, Baggaard, Bar 
uus, Batgkammer, Bagrem, Bagftald, 
agſtue, m. fi. ſom ikke alle have det lige⸗ 

frem modſatte Ded, med præpos. for.) 
See de ovrige nedenfor forklarede Ord. 
Bagarv, en. Arv i opſtigende Linie. 

(Moth.) . J 
Bagbinde, v.a. 3. [binde.] binde eens 

Hernder p. Ryggen. At b. en Fange. 
Bagbord, en. ud. pl. IJ. Bakbord.. A. 

S. bæc - bord.] den Side ef Stibet, fom 
man fra Agterenden af hdt paa venftre 
Haand; modſat Styrbord. Bruges i 
Gammenfætning med alle Dele af Skibet, 
fom (ligge paa denne Side, f. Ex. Bag⸗ 
bordsbov, Bagbotdsport, o. f. v. 

Bagbræt, et. Bræt, ſom fættes bag 
ved noget, f. Er. et Skilderi i en Ramme. 
Bagbygning, en. pl. -er… Bygning, 

fom ligger bag den egentlige Hovedbygning 
eller Forhufet. F 
Bagdeel, en. pl.Bagdele. 3 Alm. 

Serdel. et 
finere Udtryk for: Rumpe (Bagende.) 
Bagdor, en. pl.-e. en Dør bag i 

Huſet eller i Baggaarden, hvor man'gaaer ba 
bag ind og ud. 
ſtiult Bagdor. 
Bage, v. a. bagede, bagt. IJel. baka.] 
gisre en raa Del haard, tør og tienligere 
til at ſpiſes, ved at lægge den i en hed 
Dvn, eller ved at ſtege eler foge den i 
noget fedt. At bage Brød. (absol. bage 
forftaaes altid om Ørødbagning. I denne 

Hak undkom giennem cen 

Uge ffal vi 5.) At b. Kager I en Form, . 
i en Pande. At b. noget i Sukker. bagt 
Brød, i Kogekonſten: Brød, ſom er føns 
derſtaaret og bagt paa ny i en Pande. = 
Bagebaal, ct. Baalet, hvorved en Bager: 
ovn hedes. Bagebrænde, et. Bageved. 
Bagevarme, en. ud. pl, V. fom er tilpas 
at bage ved, Roth.) Bageved, et. ud. 
pl. Ved, tienligt til Bagning. = Bager, 
en. på -e. [Isl. Bakari,) den, hvis 
Haandvært er at bage. Brød; Bagerme⸗ 
ſter, Bagerſvend. Jof. Kagebager, Suk⸗ 

arn, et. en Bagers 
Barn. At give Bagerborn Brød 3: give 
een noget, ſom han ſelv har nof-af, eller 
fan faae faa tidt han lyſter. Bagerbod, 
en. B. hos en Bager, hvor Brød fælges. 
(Holberg.) Bagerbrod, et. B. fom tie: 
bes hos Bageren (modſ. hiemmebagt Brød.) 
Bagerdreng, en. den, der ſtager i Lære 
hos en Bager ſom Dreng. Bagerenke, 
en. E. efter en Bager. Bagergaard, en. 

q 

s tå 

X 

At Gt. for: Bageværf.) egentlig Aft h 

54 Bagergaard — Baghaand. 

G. hvor en Bager boer og har fit Bag 
Bagerkone, en. En Bagers Suftru. 

rkro, en. Bagerſvendenes Forſamlin 
Hed. (f. Kro, 2.) Bagerkul, pl. Kul 
Bagebaal ,. ſom fælges af Bagere. AX 
er sug, et. Bagernes Laugsforening t 
y. Æatjerlen, en. ud. pl. det, fom | 

tales Bageren for en vis Deel Brød 
bage. Bagerovn, en. (I St. for: Ba( 
ovn.) en muret Ovn, hvori Brød 
bages. Bagerpenge, pl. d. f. ſ. Bagerle 
= Bageri, et. — 1. det Daar 
vært, at bage Brød. At nære fig af ] 
2. en egen Bygning, eller en betyde 
Afdeling i et Hunus, beftemt til Bagni: 
tilligemed de dertil horende Indretning 
At anlægge et B., indrette en Bygning 
Bageri. — Bagers, et. (Bagerhuus) 
Afdeling i⸗ en Gaard, hvor Bagerovnen f 
des og Bagning t. Huusbehov (feer. — BB. 
ning, en. Buer i. Gierningen at ba 
2, df f- Bægt. Gn B. Brød, — B 
ovn, en. ſ. Bagerovn. — Bagværk, 

om er bagt; men bruges fun om d 
om bages af Kagedei. (ſ. Bakkelſe.) 
ægt, en. pl. - er. faa meget Brød, fi 

fan bages p. gen Gang. Fuld B., halv: 
Bagende, en. den bagefte Ende af 1 

get, fr. af en Vogn. 2. Rumpe. 
agdeel.) 
Bageſt, superl. (uden compar.) ſ. a 

agfierding, en. pl. -er. Laar el 
Bagbov med Nyreſtykket af et ſlagtet Kr: 
tur, fom udgior en Fierdedeet af Kropp 

Bagfiæl, en. pl.-e. den Ficel, ſ 
lutter for Enden af en Arbeids⸗ eller F 
levogn. | 
Bagflik, en. pl. = fer. et Stukke Saa 

læder, hvormed en forjſlidt Stodeel bød 
Bagflikke, v. a. 1. forfyne m. Bagflift 

Ut forſaale og bagflikke ct Par Stovler 
Bagflod, et. opftemmet Mollevan 

Dverfosmmelfe paa de bag Møllen (| 
ende Enge, hvorved V. ndet ſpildes el 
—* tilbage for andre Moller. ( D. Ler 
Baggaard, en. pl-e." en Gaard & 

ved en anden, eller fom ligger afſtdes, 
Baghuſet, og er Tærftilt aflutt, enten 
en Mellembygning eller Muur. De 
Bygning, Længe vender ud mod 3 
gaarden. 

Baggrund, en. Den vderſte eler b 
gefte Deel af et Rum, man har for 
(modſat Jotgrund.) Baggrunden i 
Skuepladſen, paa eft Maleri. 
Baghaand, en. det øverfte af Haande 

ganget») Re Kortſpil: at være, ſidde 
aghaanden 3: være den, der fidit ſt 

kaſte til det udfpilte Kort. Medf. Fo 
band. — figurl. At have noget i Be 
faanden, (i dagl. Tale: have Penge, 3i 

…” t 
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Baghaand — Baglaſt. 

rochoſden Hielp at gribe til i 

en. pl-r. Dafen paa ef 
3 Bagbern. 

erne, en. den lille Hierne; B 

—— 77* , et. pl. d. gsfolk, ſom 
2355 paa et ſtiult Sted, for orn 

38* en ſerrotend —*8 

3. Bagfrop I en $ær. ¶ A. 6. doge 
—— et. pl. - huſe. Den Huus⸗ 

— fr | ligger bag og lige for Hoved⸗ 
—— eller orhuſet, og — Side⸗ 

FE ve har leiet Forhuſet bort, "et — —* 

—— en. i 8 Vedel.) d. ſ. ſ. 
d 3, Bing, Bagtrop. 
cræmer, ct. pl.-Famre. . Kammer, 

Kerreiſe i et huus. Caaledes ogſaa: 
z (så eg Bagſtue. 

en. pl. -vr. et ſtivt Stykke 
der fættes bag om Helen paa 
Støvler; Baglæder, Sappeftytte. 
st, et. pl. Å ſ. Zilbagefaft 

Ered af en tilbagefaftet Bind. fit et 
Betzkaſt i Seilet. 2. uventet Storm, der 
crtialder en Seiler i foieligt Vveir. 
sisrmodet Ulvtfe. At faae et B 
Testh.) 3 Begtaft, et viſt Glage Saft 
i Regtefpil. 
Fsgtiøb, et. fluttet Klobs Ailbagekal⸗ 

—— DD Rist f en Bagflerdi . a en er . 
A⸗diat Fcnas. as 
BagPto, en. pl. — Fler. Kloen paa en 
3 Bagtaa. fødes & Te 8 

agtrog, en. affides Krog «ler Graa 
; Afkrog. 

. pl. -r. en £aageeHer 
Sag i Huſet, ell. fom fra Gaarden 379 1 

ra Stalden dd. paven fører ud i Marken. 
gcaer en B. ud i Warfen. (f.Bagdør.) 
Baglaar, ct. den bageſte Deel af Laa: 

ti ciſcer paa et flagtet Hoved.) Kiod af 

„en. Maar en Laaé, ved at 
Roglen , ilfe fan lukkes op, figes 

7* at være i ãai fig. Munden 
gaaer, leder i Baglaas for —* om 
den, ſom ikke ret fan faae fin Tale frem⸗ 
frr., ſom ander i Talen. 

. [lNoth. Nu den alm. ud⸗ 
tale. ref. ! t. Ocdb. Jældre Skrif⸗ 
ter: . f. Yreſunds Told Anordn. 
7 Febr. 1558. 3. Barlest.] Den nederſte 
Sag t ef Skib, ſom ofte beſtaaer af Steen, 
Sard e. d., og tiener til at holde det i 
"aevægt. At tage B. ind. At felle med 
ZX. "Man ham faae blandt Baglaſt hid 
cs femme med et Roſtokker Sfib.” Holb. 
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Baglaſtjern — Bagſto. 

p. P. * Teftjern, et. Jern, ſom br. 
til 3. en. Povt, hvorviz 
giennem * re Tab fofles i Skibet. 

Baglaſte, v. a. 1. forſyne m. Baglaft. 
At baglafte et Skib. 

aglend, en. ben bageſte eend paa et 
, fiieføb et Dyr. 

Baglæder, et, d. f. ſ. Bagkappe. 
Baglænge, en. pl- r. den bageſte 

Længe af en Bygning, Baghuus. 
længs, adv. [Svenſt baklænges, 

Serives af endeel: baglænds. Langebek. 
VB. 6.0. Derimod: baglengis i Bibelen 
af 1550, hvor vere Dvert, have baglends,] 
i en bagvendt Stilling ;"m. Ryggen for og 
Anfigtét Sag. At gaae, ride, Høre bag 

At falde eet , falde om pag 
Da Da faldt har an glans ned 

toen,” 
es, FÅ den for * —— ſom 
tynger den bageſte Deel af Vognen. 

agplado en. Plads, ſom ligger bag 
ved et Guus, eller bag ved Bygningerne i 
en Gade. —8 
Bagplov, en. pl. -e. den Deel af 

Ploven, fom er bag Hiulene, og v. Plov⸗ 
aaſen forbindes mid Forploven. 

agport, en. pl.-e. Port i et Bag⸗ 
huus; Port, hvorigiennem ex Udklierſel 
bag ud af Duet, eller fom gaaer ud til en 
Baggaard. 

agraad, et. pl e f. Raab, fom gt: 
ves for f filde, eller bag efter glort Gier⸗ 
ning. ”Bagraad fommer gierne iutide. 
A. Vedel. 
Bagreb, et. pl. d. ſ. det Reb, hvor⸗ 

med Bagenden af Læffeftangen pan et Ho⸗ 
eller, Kornlæs tvinges ned, og ſom derefter 
ſnores faft til Bognen. ” 

Bagrede, et. d. f. ſ. Batgvogn. (hos 
Almuen.) 2. Bagkroppen n Heſt ell. 

Regning, 
et andet Dyrs ) 

egning F; 'en. pl. = ert. 

fom Degret mmer efterat en Afregning var 
giort klar. 

Bagrem, en. Nem paa Heſtons Sele= 
tel, der gaaer langs hen ad Ryggen og 
omfring Dalen ; Rumperem. (Moth.) 
Bagrum, et. pl. d.f. R. bag t en Ting, 

"ell. fon ev bag ved et andet Rum. (Moth.) 
agſal, en. Gal, Varelſe I anden, | 

tredie Etage af et Baghuué ; ogſaa Etage | 
eller Stokveerk i et Beghuu, At bog p. | 
forſte, anden Bagfel. (f. Sal.) ; 

Bagfeil, et. Et af de bagefte Seil raa et | 
Skib. 2. At fane Bagſeil, kaldes til Skibs, | 
naar Vinden pludſelig fpringer om, og ka⸗ 
fter Seilbugene mod Mafter, og Etænger. 

Bagſtaldet, adj. ſtaldet paa, Baghov⸗ 
vedet. (Moth.) 

Bagſto, en. pl. - ſtoe. Sko til en Heſts 
—* (modfat Forſto.) — Deraf: bags 
ffoc, v. a. 1. forſyne med Bagſtoe. 
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aller bag 

" gaa en aaben Vogn. 

Basſlag — Bagtog. ME Bagtog — Bakke. 

Baßſlag, et, pl. d. f. et Slag bag HL gere frem for at ſlutte fig til Sovedt 

lide bør.” Holb. 2. d. b f. Bagkaſt, 3. 
Bagſmak, et. en ube 

an fit. et ſſemt Bagſmak. (dags 

Begfmætte, en. pl. or. d. f. f. Bagſiel. 
(modſat: Forſmakke.) 
B aginek, en. ud. pl. Snak og Tale, 

ſom fommer for ſeent, efterat noget er 
afgiort og aftalt; ogſaa: Bagſladder. 
(agt. Tale.) 

anfavat, en. Levning af en Bædffe 
fom er bleven tilovers i et Kar. (dagl. T. 

Bagftald, en. pl.-e. Stald i en Bag: 
gaard, i et Baghuus. 
" Bag ing, et. ſ. Agterſti 

e, en. l. — T. 

Etage) t et Baghuus. 
Bagſtod, et. pl. d. f. 

eler bag til. 
(dagl. T.) At have et godt Bagſtod i cen. 
(Moth.) i 

- Bagfæde, et. det bagefte Sæde af flere 
agfædet i en luk⸗ 

Tet Vogn ex derimod det, hvorpaa den 
Siddende vender Anfigtet mod Heſtene. 
Bagtaa, en. pl. Begtæer, den Zaq 

p. en Sugs Fod, fom vender fra Væbbet. 
Bagtale, en. Tale 'efterat noget er 

futter; Bagſnak. (lidet brugel.) 2. Tale, 
vorved en Fraværende. laſtes og fprnærs 

mes. (Bagmæle; i ældre Sfrifter.) ”Saa 
ftor til at foragte den menige Mands Roes, 

Stod bag fra 

- fom ————— A. Vedel. 
Bagtale, v. a. 1. [af Bag, Ryg. Jol. 

bakmæla.] laſte, tale ilde om en Fra⸗ 
værende,, ifær det, man ikke fan beviſe, 
ag Derfor ikke tør ſige offentligt, cer t' 
Vedkommendes Nærværelfe. ”Bagtal ikke 
en Ziener for hang Herre,” B. Bibel. 
»At bagtale er, i nsicre Bemerkelſe 
udtyde i eens Fraværelfe noget til 
Vanare, fom han nærværende funde giore 
Rede for,” Sporon. (jvf. fortele.) = 

me 

Dagtalelſe, en. Gierningen at bagtale. 
Begtaler, en. pl. —e. den, ſom bagtaler 
andre. Bagt erfte, en. pl.-r, et Fruen⸗ 
timmer, fom har denne Laft. (D. Bib.) — 
bagtalerſt⸗ adj. tilbølelig til magtalelfe. 
»Den misundelige og bagtalerſte DAL af 
Qvindekionnet.“ Rahbek. 2, fom hører 
til, eler udgang fra Bagtalelſe. bag⸗ 
talerſte Rygter, Beſtyldninger. 
—— en. kaldes den bagefte, beve⸗ 

gelige Deel af en Hovlebenk. 
atztog, et. den bagefte Afdeling af en 

1 Orden fremrotfende Krigshær. (egentl. 
den bageſte Deel af Toget.) At være i 
Bagtoget. At lade Bagtoget rykke haſti⸗ 

⸗ 

—* »Af os du derfor nu et B. pen. (Ogſaa: Bagtogt, en.) 

agelig, uheldig åg i et Huus, fom fører. ned i Gaar 
Omfændighed, der paakommer cen uven⸗ eller horer til Baghufet. (modfat 50 
tet, og efter den Tid, da den kunde for⸗! trappe.) / 

… modes. 
lig Zak.) 

malet. J— 
Bagtoddel, en. Xpoftroph. (P. 

ing i 1 " varme (og forſtielligt fra 
… ag P agkammer. 

2. Verelſe, Bolig i Stuen (eller underſte 

2. Hielp, Underſtottelſe. 

at 

eller Vig. 

Bagtrappe, en. Trappe, ſom fi 

Bagtrop, en. d. ſ. ſ. Bagtog. | 
Bagtæppe, et. pl.-r. paa Skuep 

ſen; et Tæppe, hvorpaa en Baggrun: 

e 
de Sprogkonſt. 10 
Bagvand, et. kaldes ved Bandms 

det Vand, der flyder ned bag Mautehiu 
og der ſamler fig. 
Bagvarme, en. ud. pl, den Bar 

der endng findes I Bagerovnen, eft; 
Brødet er bagt og udfagetg modfaf 5 

øgeverme.) 
Batzvaſte, v. a. 1. [Er lignende | 

mært. har det I. S. bakwaſchen, br 
fra vi have Ordet.] d. f. i bagtale (1 
med et endnu mere forhadt Bibegr 
MNaar bet gielder at forfvare fin 2 
mod bagvaffende Zunger.” Baſtholm. 
Bagvaſtelſe, en. Gierningen af bagra 
(Hos ældre Forf. findes ogſaa Bagv 
N. Te. Aalborg.) == Baun er, en. pl. 
Bagtaler. — Bagvafferi, et. idelig gi 
tagen Bagvaſtelſe. ' 

agved, adv. f. under bag, adv. 
Bagvendt, adj. v. egentl. urigtig ven 

ſaaledes at det, ſom bor være År er ve 
bag; fig. forkeert; urimelig. En b. Ord 
En b. Levemaade. 2. zdv. At fage nv 
bagvendt fat. At fætte fig b. paa en O 

Forkeerthed. 
Bagvinter, en. Vinter, ſom komm 

om Foraaret, naur den egentlige Bin 
meentes at være forbi; Eftervinter⸗ 
Bagvogn, en. Bagarelen'i en Bog 
med de filhørende Hiul m., m., fom Y 
Langvognen forenes med Forvognen. 
Bagvold, en. Gold bag ved en ande 

. Er. Jordvold bag et Steengierde. (Dect 
nnaler.) i - 
Bagværk, f. under bage. . | 
Bai, en. [franjt.] en aaben Havbu 

Bai, et. ud. pl et Slaͤgs grovt ulde 
Toei eller Klæde. . 

Bajonet, en. pl. - ter, Iftanſt.] k⸗ 
Spyd paa Enden af Fodfolkets Gevœre 
Boſſeſpyd. 
Zeſat et. [€. Baysalt.] br. unde 

fiden for: Soſalt, Salt, ſom faaes 
Davvand (ſpanſt Galt.) 

Bak, en. Forheining ell. Salvdaf, fo 
Orlogsſtibe have for i, . oven over d 
saverſte Kanondek, og fom paa en Mac 
ſvarer til Skandſen agter i Sfibet. 
Batte, en, pl. -r. IN. S. BAL] 
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Baffe — Balde. 57 SBalde — Vancoſeddel. 
Eleg gange fladt Fad med udbetet eller værten kommes pan den i % 
escute Maud, I Alm. giort af Blik ſtagende Skrift. — baldet, adj. 
dt. Zræ, ril at fætte åg bære Kopper,… fore Balder; kiedfuld, muſtelfyld 
Gis cl. desl. paa. En lakeret Bakke. Balder, et. ftærft Skrald 
fe TåecbsFFe. 2. dreiede Zræffaale, hvor: Slag eler Fald. (Moth. dagl. &. 
- Etibefolket ſpiſer ombord, og flere af af: baldre, v. n. 1. frembringe 
fæne Staal (Bafsmænd.) 3. Deraf Skrald cl. Balder. At bh. pag i 
usntl om det Antal Matrofer fom hore (V. 8.2.) 
t: em Bakke, f. Cr. Baadsmandsbakken, Baldyre, v. a. 1. beſye, belæ: 
Etrmantebelfen , o. f. v. — Batfebord, fre mod Gille, Guld cl. Solvtra 
c. ct Bord, hvis Blad eller Skive er ler, 0. desl. (Moth. Holberg. 
lsznet fom en Bakke. Hos nogle ældre Forfattere (f. 
Adfe, v. 2. 1. sfe Mad i en Bakka. fintes i Stedet for dette Ord: 

% 5. ov for Mandſtabet. — J dagl. 2. 6. brodere. . 
tt be op for een >:'fætte megen Mad Balg, en. pl. - e. [AIsl. Bal 
fm, treſe for cen. RL Skede til et Gværd. Stik dit €& 
Ace, er. pl.-r. ISv. Backe.])- Gt Belgen. i 

ſDende, ſtraoliggende Jordemon. Her Ballaft, en. ballaſte, v.a. ſ. 
azzrr Beien ned ad Bakke. At fisre langs Balle, en. pl.-r. [I. der B 
kat op ad en Bakke. figurl. Det gaaer en flor indſvobi Pakke af viffe Va 
un ad Bakkte med ham (hans Velſtand, Papir, Klæde, Lerred o. a.) til c 
Taicelfe , Helbred er i Aftagende) 2. en med Kragtvo ne eller til Stibs.«d 
Jertheimning, Banke. Bakker og" Dale. - Danft br, i Etedet f. dette Boldt. 
At bruget ogfaa om ſmaa Bierge af loſe Lerred.) 2. En B. Papir, faldes 
Ereaarter; f. Cr. en Sandſteens⸗Bakke.) eller 200 Bøger. (meft om Trykp 
=btTefald, 5 evigt, adj. fom har mans Balle eler Ballie, en. pl. -r. 
ce Satker. — Bakkelend, et. Et ujævnt Balje.] Et Trakar af Stave 
.Act Band. Bakkerav, et. Rav, ſom Laag, ſtilket fom en overſavet 
undertiden findes i Sandbakker ved Havet. Waſteballe, Øreballe, Hankeballe. 
18. S. D.) Bakkeſand, en. S. fom be og Baller.“ D. Lov.) Dera! 
tades £ Bakker (modſat: Strandſand.) v. a. 1. til Skibs: afe ud med 
sffefodle, en. et Siags ſmaa Svaler, Balle, eller et Øfelgr, At b. W 

ien bygge i Bakker. — bakket, adj. ujævn af en Baad. ' | 
kt Bafter. Et b. Land, en b. Vei. — Baliét, en, S. Bel. 
bffevas, adv. i Baffer. Landet gaaer Balſam, en. pl. Fer. en flær 
btTevns ned ad mod Stranden. tende Saft eller Gummi, der ut 
Beaftefe, en. pl. -r. (3 Gt. for Ba⸗ Barken p. et næften ubekiendt Ti 

gilie, af bage; cellet af det N. S. Bak⸗ bien (hvoraf ogſaa faaes Belfar 
felis.) Kage, Bagværk af det mindre Balſamved.) 2. adſtillige gun 
Etags, Deraf: Bakkelſedei, Bakkelſe⸗ Safter, ſom tildeels bruges i 
form, Bakkelſerulle (en gtavalfe , fom ſten; f. Cr. Kopaipa⸗Balſam, p 
bcsæges omkring en Stok, og hvormed B. o. fl. 3. en Urt, ſom dyrkes 
Satt᷑ciſedei rulles) 0. fl. — Bakkelſebeeſt, ſterhaver; Balſamine. Tanacet 
cc. Skieldsord i lav Tale til den, ſom samita. —= Balſampoppel, en. 
bærer fig taabeligt ad. (Beſſel. Maaſkee opel Ølægten. Populus bal: 
firsenåt af Bagbcejt, N. S. Bakbeeſt.) - Balfemtræ, ct. Træet, fom giver 
Bel, et. pl. Baller. [trang] Et Sel: - eller arabiſte Balſam. — balſam 

F:b af begge Kisn, famlet for at dandſe. fom har Egenſtaber tilfælleg med 
X: se, gisre, holde et 3. Jeg var pan krydret, vellugtende, oplivende. 
AX. i Aſtes, ſtal paa Bal i Aften. — Deraf: Belfamere, v. a. 1. fylde et 
Beldragt, Balklædning, Balſal, 0. fl. geme med vellugtende Urter og E 
= Ballet, en. (Zonen paa ſidſte Sta⸗ at hindre eller forhale dets For: 
sæde.) pl. - ter. Skueſpil, der foreſtilles Egypterne balſamerede ogſaa Dyrt 
ze? Dands; mimiſt Etuefpil. Geꝛeg? ſamering, cen. pl. - er. 

Balance, en. [freng.], &. Ligevægt, Belftyrig, adj. [J. haldstyi 
øgning. . : 6. balſftuͤrig. Sv. bångst rig 

, en. 6. Barbeer. lig, vild uregigrlig. En, b. Dvi 
Bslde, en. pl.=r. [udtales og ſtrives (dagl. 2.) — Balſtyrighed, en. 

tara Belle.] Viſſe Fisdfulde Dele paa Baltre, v. a, 1. (daͤgl. T.) 
det menneſtellge Legeme. Baldey i Haan⸗ Bamſe, en. pl. r. IJ. Bår 
ten, under Foden; Xrébalde, 2. hos Hanbiårn. 
Kogtræættæe: et udftoppet find pga en Bancoſeddel, en. pl. - fedler 
rasd Drifts med Haandfang, hvormed Ital. banco, en Bank.) en € 
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Bancoſeddel — VBaneloͤb 

Bevils, gyldigt for en vis Pengeſum, ſom 
udftedes af en Bank, og i Banken kan, 
eller ſtulde kunne ombyttes for rede Penge. 
Band eller Ben, (en) ud. pl. og fæd: 

vanlig uden Art. [SÉrivemaaden Ben var 
v. Bann.] Udelukkelſe rigtigt. Jsl. og 

re chriſtne Kirkes Samfund for en 
begaaet Svnd. Kirkens Band, At være, 
ættes i B. At loſes af B. = Band⸗ 
rev eller Bandsbrev, et. Brev af Paven 

eller en hoi Geiſtlig, hvorved cen fættes i 
Wand. Bandlyſe, v.a. 2. forkynde cen 
at være fat 1 Band, bandſatte. 
lysning, en. offentlig forkyndt Bandſet⸗ 
telſe. Bandſtraale, en. figurl. om Paz 
vernes tiltagne Dragt, at bandfætte Ri⸗ 

a er og Fyrſter. ndſætte, v. a. 3. IJ. 
annsætta.] erflære cen for udelukt af 

Kirkens Samfund, bandlyſe. (bandſat, 
dagl. og lav Talebrug: Han er reent b. 
2: meget ond, vredi eller uſtyrlig. Ogſaa 
adv. bandſat koldt, b. hed.) — Bands 
fættelfe, en. pl. - r. ' 

Bande, en. pl. -e. [Franft.] en Fore⸗ 
ning af Menneſter i en flet og fladelig 
Benfigt.. Eu Tyve⸗, Zigeuner⸗, Raver⸗ 

ande. 2. et Selſtab af omløbende Gog⸗ 
lere; tilforn ogſaa om Skueſpillere. ”Den 
danſte Bande:“ kaldte det forſte danſte 
Skueſpillerſelſtab fig 1722 
Bande, en. pl.-r, ondt Onſte over 

een, Forbandelfe, Eder og Bander. (i 
Almueſproget.) 
Bande, v. a. og no. 1. ↄnſte ondt over, 
tbande. ”Du flal iffe bande dit Folls 
verſte.“ D. Bibel. 2. misbruge Ed og 

Gværgen til at betræfte ell. benegte noget. 
Gan bandede en ſtor Ed. Han har' den 
UKE at b. ved Alt hvad han ſiger. At 
b. paa noget 3: befræfte det ved Cd. 3. 
dagl. Tale ſiges om noget (ifær Fødevare) 
ber ev godt, der ei bør forſmages: det 
bander ikke. ”Den Skinke bander ikke. 
Holb. P. Paars, => banåes, v. n. pass. 
verile Cder. At ſticendes og bandes. (Moth.) 
— Banden, en. ud. pl. Gierningen at 
bande. — Banderiim, et. pl. d. ſ. Riim 
der indeholde en Forbandelſe. Grunvbtivig. 

27 

Bane, en. pl.-r. H.Bane. Sv. Bana.] . 

en jævnet Plads til et viſt Foretagende, 
en ganfte jævn Vei. En Keglebane, R 
debane, Legebane, Lobebane, Reberbane. 
En Slidebane. En Bane paa Snee eller 
Jis. 2. Himmellegemernes Løb, og den 
Vet, andre, ved en Kraft udkaſtede Lege⸗ 
mer, efter Bevægelfend Lov tage i Luften. 
Planeters, Kometers B. Jordens B. om 
Solen. Bombens, Kuglens B. figurl. 
At fuldende ſin Bane (enten om Livet, 
eller en vig betydende Sysſel og Stræben 
i Livet.) Dydens, Ærens B. At bringe, 
føre noget paa Bane 2. bringe det påa 
Tale, foranledige def. — Bancleb, ct. 

- 

- ⸗ 
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Bands. fik 

. Baneftød, et. dodeligt Stad. 

I retning, hvor 

Banelsb — Banke. 

Lob, Beddelsb p. en Bane: if. b. ſ. ſ. B 
2. bimmellegemers Baneleb. ¶ T. Not 

Bane, v. a. 1. jævne, udjævne en Pl 
(iſer om Veie.) At b. Vet over et Bi 
giennem en Skov. figurl. ſtaffe Adg 
til, forberede. Diſſe Egenſtaber ber 
ham Vel til Kongens HEndeſt. Min: 
rens Fald banede Veien til den paa 
gende Fred. 
Bane, en. (3. Bani.] dadeligt Se 

eller anden voldſom Aarſag til eens D 
Dette Dug blev hans Bane. J dette S 

han fin Bane. 2. d. f. f. Baneme 
(i vore gamle Love, og Hos ældre Fi 
ligefom endnu hos Digtere.) = Banch 
et. Dug, der volder Døden. Banems 
én. [3. Banamadr.] den, fom med Vil 
ell. af Baade, volder en andene D 
Den Dræbtes B. En B. kan dræbe 
Vaade; en Morder dræber altid med F 
fæt. Baneraad, et. nag , opl 
Raad mod eens Liv. Banefaar, et. | 
Bauasår.] dødeligt Saar. Benefeg, 
Tiltale for Drab, Drabsfag. enef 
en. dødelig Sygdom, Helſot. Baneſt 
et. S. hvor cen blev dræbt. (Baggefer 

Bauet! 
en. poet. Baneſted. (Grundtvig.) | 
Bange, adj. [tydt.] rod, betagen 

Frygt, frygtſom. At være b. for nog 
Han er b. af fig. At være b. i Mar 
(mørferæd.) 2. bange Kaar 3: misli⸗ 
vanſtelige at vælge imellem. (i ældre Ski 
»Han havde tvende Kaar, og begge ban 
og haarde.” A. &. Vedei. — Banghe 
en. Itygtſomhed. (Vedel.) 

Banje, en. pl. -r, Dak nede i Safi 
rummet paa ct Skib. 
Bank, en. pl.- er. en offentlig In 

enge nedlægges i Forv 
ring, og hvori Penge indifydes af Lo 
tagere til Udlaan og anden. Pengehand 
At give en Anvilisning paa Banken. (I 
Bancofeddel.) Deraf: Bankdirecteu 
ant bæftelfe, (den Panteret, ſom er giv 
ben dantte ationalbant i fafte Eiendonin 
for en vis Deel af deres Værdi), Ban! 
gan (Laan, ſom Banken gisr. b) ui 
[aan af en Bank), Bankobligation, 0. f 
2. i viffe ehtteſpil : den Pengeſum, fol 

is cen, der fpiller mod flere (Bantholderer 
lægger op til af betale Spillerne deres Vi 
(De, 6 ut lægge Bank op. At holde Be nm 

oth. | 
Bank, et. pl. d. f. et lydeligt Slag 

2. pl. Gug, Prygl. At faae Bank, gi 
een Ban, be 

ante, v.a,0gn. 1. IJ. bénga.] gid 
lydelige Slag. At b. paa Porten. &e 
hører nogen b. Det banker (der bankes. 
Hiertet banker (ſlaaer ſterkt.) 2. flaae ci 
Perfon eller Ting med Haanden, med ci 
Kiep eller andet Redſtab. Han banked 



Banfe — Bar. Ek 

Kes md (i) fin Ktep, At faac en banket 
Fz:r feae Bank, blive afbanket. At 
ise, b. Slæber med en Terſtel. At 
) iz Kiole (for at fane Støv ud.) At 
l. saget tønde, fladt, — 3. Med præp. 
taler ef. It banke Støvet af Klader. 
E bafe cen af, give ham Bank tilgavns. 
— bare i. At banke et Som i Væggen. 
— tærte op. Bælte Sovende v. af banke. 
"km faa filde til Huſet, at vi maatte 
Lefe Felkene op. At banke cen op (af 
krree) med en Kiæp. — banke paa, 
skyl flaae pga en Der med noget, for 
Lide lukket ind. Jeg ſtod længe og 
keakede psc; men Ingen lukkede op. At 
kt. 732 gen med Gænderne. — bane ud. 
15. Etevet ub. Guldet fan bankes me⸗ 
åt: tandt ud. Xt banke Bulerne ud i en 
Acbdexplade. (f. udbanfe.) = Bantebyg, 
t, Et Slags flore, runde Byggryn. 
Scckefiſt, en. Tørfift, ſom maa banes 
"kal den udblsdes og koges. (Woth.) 
Sxtehemmer, en. Porthammer. Ban⸗ 
ki, et. en Ret Mad, fom laves af 
aerbaafede Kisdſkiver. ankekolle, en. 
Sek fil af banke med, dannet ſom cen 
fer Hammer; Zræhammer. Beanke⸗ 
finne, en. Skammel cl. Benk, hvor: 
13: vattede Sånflæder bankes m. Terſtelen. 
Renfettok, en. Indretning, hvorpaa Kie⸗ 
sa cl et ant Skib anlægges ell. bygges; 
Saitg. At fætte et GÉib i eller paa 
ðSeakeſtoffken. Moth.) Banfetræ, et. 
iz med Haandfang til at banke med, 
dal, Banketoœrſtel. — Banken, en. 
Acdaingen at bauke. 2. det, at der ban⸗ 
4. Jeg har en beſtandig Banken i 
orꝛedet. (f. Siærebanfen.) — Bantning,. 
ma. Gierningen at banke. 
Bade, en. pl. -r. [X. &. Banc.] En 

friet Grund paa Jorden eller i Havet. 
:2. Belle, 2.) En Banke, begroet med. 
es, En Grunébanfe, Gandbanfe. 
i Zenge, pob. At fiøre Giodningen 
nmen i en Bante. 
Benkerot, en. pl. - ter. Den Sand: 

fag, at gaae fra fin Eiendom, -fordi man 
n ka betale fin Gield. (f. Opbud.) 

ammer, et. pl -e. [Fr. Banniére.] 
fine, Krigéfane. (”Hver under fin Baz 
narre eg Tegn.“ D. 8. 1550.) — Bamier⸗ 
ier, en. den, ſom førér et Banner. 
rnmmierherre, en. (Moth.) og Banner⸗ 
urter, en. den ypperſte Bannerfører, ſom 
ſete hevedbanneret. (P. Clauſen.) 
Bar, en uadſtillelig Partikel, der fore⸗ 

Aamer i fan og nyere (formodentlig alle 
st tet Todike optagne) Adjectiver, dan⸗ 
eede deels af Subſtantider (agtbar, frugt: 
ir, gengbar, mandbar, middelbar, fol 
br, er) deels af Verber (brugbar, 
kændbar, Boftbar, ferlber, — i 
brilte denne Partiti filfiendegiver enten 
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" dæftet. 

… Bat — Barber, 

en Duelighed, Beqvemhed til, eller Eie, 
Befiddelfe af det, fom Stammeordet ud⸗ 
trykker. I-et Par andre, hvor den tilføleg 
et Adj., (aabenbar, dyrebar) forandrer den 
Bemarkelſen, fom her bliver mere: figurlig. 

Bar, adj. [3. ber. A. S. bare, bær.] 
ubedekket, blot, nøgen. Det bare Legeme. 
At gaae med bare Fødder. Smeden tager 
det gloende Jern med blotte eler bare 
ænder. At ſlaaes med blotte eller bare 
Gænder. Wen: At ligge paa den bare 
Jord, paa bare Halm. At drikke bar 
"Vand. (Sporon.) .Ivf. blot. 2. tom, øde. 
En ber Fælled. Et bart Land (uden Etorv, 
Huſe, Dyrkning.) 3. blottet for, berøvet, 
manglende, At være bar for Penge. 
Et Land, fom er bart for alle Hielpekilder. 
(absol. og figurl. manglende noget, | der 
ſtülde være ved Tingen. En Kisdfuppe 
uden Urter fmager faa bar.) 4. fom er 
allene, ei i Forening med noget andet ell. 
bedre. At drikke bdar Viin. At ſpiſe bart 
Brød. Han ligger paa bare (ell. den bare) 
Halm. At gaac i bare Skiorte. 5. lutter, 
idel. Det er bare Skarn, Alt hvad man 
"her faaer. Af bart pad, af bare Misun⸗ 
delſe. — J Gammenfætn. med Adiectiver, 
ſom udtrykke Egenſtab ved en Legemsdeel, 
bemarker det altid: blottet, nøgen, ube⸗ 

Saaledes: bararmet, barbenet, 
barbryſtet, barfodet, barhændet, barhaget 
(uden Sfæg), barhalfet, barhovedet, bar⸗ 
mundet, (barhaget.) 26. — barflidt, adj. 
v. d.f.f. luſlidt 
Bar, et. pl. d. ſ. (ſtarptonet.) ſyle⸗ 

dannet, naaledannet Blad paa de ſaakaldte 
Naaletræer. (modfat: Lev.) Deraf: Bar⸗ 
Tind, en. Et Naaletræ, fom tilforn plans 
tedes meget i vore Gaver, og udklippedes 
i. Fjgurer, Taxus baccata. (norſt Benev⸗ 
nelle ba Zræct vorer vildt 1 Norge.) 
Barffov, en. Skov af Naaletreer. (mod⸗ 
fat Lovſtov.) M. artræ, et. Træ, 
ſom har Bar i Stedet for Lav, 

Barakke, en. pl.-r. ſfranſt.] ringere, 
ell. i Haft opførte Soldaterhytter. (forſtiellt 
fra Caſerne. 

Barbar, en. pl. —er. den, ſom hører 
til et uciviliſeret, Her ved Cultur ef for⸗ 
cedlet Foltefærd. 2. et grumt, gruſomt 
Menneſte; et uͤmenneſte. = Berbari, et. 
Vildhed, Grovhed i Sæder, forenet med 
Vankundighed £ Konſter og Videnſtaber, 
ell. Ucultur. —— Gruſomhed. 
(fieldnere.) — barbariſt, adj. 1. vild,” 
uciviliſeret. barbariffe Nationer, 2. ſom 
hører til, paſſer fig for Barbarer. bar⸗ 
bariffe Sæder. 3. haard, grum, umen⸗ 
neftelig. En b. Handlemaade. 4. adv. 
At handle barbarifø med fine Undergivne. 

Barbeer, en. pl. Barberer. ſegentlig: 
Baͤrberer.] den, ſom gier Haandveek af 
at barbere. 



. 

Verxaf: Barfredoret. Jus asyli. 

Barken af”et Træ. 

, i i ' ” Mi L ' . ; 

Barbere — Barkbrage. 60 Barkbrage — Bakmhiertig. 

Barbere, v. a. 1. aftage Skag eller 
Gaar med en Ragekniv; rage. (dette bdanſte 
Ord gier det fremmede fuldkommen overs 
flodigt.)· At b. fig felv; at fade fig barbere. 
= Barberamt, et. &. Amt, 3. Bar: 
beerbekken og Barbeerfad, et. Bætfen 
ell. huult Fad af Tin el. Mesfing, hvori 
"Barberen bringer Sæbe til at ſtumme, og 
hvoraf han indfæber den, ſom ſtal rages. 

arbeertniv, ca. Ragekniv. Barbeer⸗ 
Foft, en. liden Koſt af Borſter, hvormed 
man indfæber fig. Barbeerrem, en, R. 
til at hvæfje Rageknive. Barbeerſæbe, 
en. &. tienlig til Barbering. Barbeer⸗ 
ſtilt, et. udhængte Barbeerbekkener, ſom 
tilkiendegive hvor en Barbeer boer. Bar⸗ 
Beerftue, en. Stue hog en Barbeer, hvor 
Folk rages for Betaling. Barbeertøi, et. 
Redſtaberne, fom høre til at. barbere. 
Barbeervand, et. varmt Band, hvori 
Barbeerfæbe bringes i Skum. = Barbes 
ring, en. Gierningen at rage. . 

arcaſſe, en. pl. -r. Ifranſt.] den 
ſtorſte Skibsbaad paa Orlogsftibe. 

de, en. pl. -rxr. lange, hornagtige 
Udværter, inden i Hvalens Dverfiæbe, 
hvoraf Fiſtebeen gisres; 
af: Bardehval, en. é 
ſynet Hval. 

Barde, en. pui.⸗ r. Digter, Skiald 
hos de gamle Galliere og Germanere.) 
vdet-er efter det Tydſke forſt optaget af 

Evald. N ” . 

Bardun, en. pl.-er. viſſe Toug til Skibs, 
hvormed Maſter og Stænger ſtottes. 

n med Barder f 

Bare, adv. [8.. ber, 4. 5.] ikkun, blot, 
alenefte. .(dagl) Z,) bare han dog vilde 
komme! Gir det bare denne Gang! 

are fig, v. rec. 1. [ISv. berga sig.] 
Fler: fra, tvinge fig. Jeg kunde ikke 
bare mig for at lee. ”Hvo fan vel here. 
ſtigt, og. bare fig for Graad ?” (Holberg.) 
2. bevare fig, bierge fig, begaae fig. (Hvits 

" felt. At b. fig for Kuld. Moth. forældet.) 
Barfred, en. (forældet.) Vagttarn ved 

en Stadsmuur. 2. Friſted, Tilflugtsſted 
for Fredloſe eller Forbrydere; Grændfe 
om en Stad ell. et Slot, inden for hvilken 
man nød Fred og Beſeyttelſe. dsylam. 

oth. 
Barfroſt, en. ud. pl. [åf adj. bar.] 

Ftoſt uden Snee og —— tor Froſt. 
Bark, en. ud. pl. [J. Bårkr.] den 

vderfte Hud eller Beflædning, der omgiver 
æræernes Ved. Evf. Baſt.) At flaae 

At lægge Guder i 
B, = barkagtig, adj. ſom ligner Bark. 
Barkbed, et.” Et med Garverbark belagt 
Drivebed i en Have, f. Er. til Ananas. 
(C. G. Rafn.) Barkbeg, ct. Beg, ſom 
giemmes i Baͤrk, eller ſmeltes paa ſmaa 
Barkſtykker til Hlafter eller anden Brug. 
Moth. Barkbrage, en. et Redftab tit 

v 

"ujævn og fveden af Col og Beir. Et 

et Hvalbarder. 2 

ht. bryde Bark med. (Moth) Ba 
bred, et. Brød af Meel, blandet med 
inderſte Bark af unge BFyrretræer , fu 
Haar bruges i Norge. Barffarve . 
bruun Farve, [lig Garverbarkens. B 
arvning, en. Lederets Garvning 
ielp af Bark. barkhaard, adj. ha 

ſom Bark. barkhaarde Gænder. 3; 
"had en. meget haard og ujæen $£ 
arkhudet, adj. fom har en ſaadan H 
Ohlenſchlaͤg. Stærkodder.) Barklud 
arkelud. arkmolle, en. Mølle hy 

paa Garverbarken males fin. Barkp 
ning, en. et Slags Podning, hvorved i 
deqviften, ſtikkes ind i en Sprokke i Fru 
Bark, eller imellem Barken og Splint 
Barkſlag, ct. paa Tommerſtotke: de 
Kanter af Barken, ſom man ved Tilhi 
ningen lader ſidde. Barktorv, en. 
Slags Torv ell. Kager af brugt Garv 
bark, ſom bruges til Brændfel. — 
Barke, v. a. 1. berede noget ved 

Lægge det i Bark eller Barkelud. (ifær 
Læder.) barkede Ouder. — barket, 

nfigt, en b. Gud. (Bemark. at bei 
ræ, aftage Barken, har fanget: 

rettere: afbarke.) Barkekar, st. K 
hvori Huder barkes. Barkelud, — 
Vand, mættet med Barkens Garveſt 
vort Huder nedlægges for at batkes. 
arkning, en. Gierningen at barke. 
Barkholt, en. pl. — er. de tykkeſte Pla 

ker i ct Skibs Fothudning. Skrives h 
Colding: Bergholt: og udledes maaſt 
rigtigere af bierge, Sv. berga; 3. biarg 
end af Bark.)] j 

Barkftib, ct. Et fvært tremaftet Ski 
hois Tiltakling ev omtrent fom et Frega 
ſtib, men fom ei er faa ſtarpt bygge 
fom dette. - . 

Barland, et. [af adj. bar.] et ufcug 
bart Sted, en gold Jord, Hvor int 
voxer. (Woth.) 

Barlind, en. (et Træ) S. Bar, ce 
Barm, en. pl. e. (9. Barmr. AX. € 

Bearm.] den nederſte Deel af Bryſie 
henimod og imellem Armene, eller de 
Dect, ſom man fan omfpænde og bedæti 
med Armene; ligefom og Rummet imcll 
denne Legemédeel og Klæderne. At gad 

omeb bist Barm. En ſtien Qbindebarm 
At ſtikke Haanden i Barmen, ſtiule nugt 
1Barmen. — figurl. at gribe i fin ege! 
Barm, gaae i Rette med fig felv, prev 
fn egen Tænke: eller Handlemaade. 2 
Uegentlig; Bryſtet, Bryſthuulheden, fon 
Hiertets Sæde. Hiertet flager i Barmen 
figutl. Hierte, Siæl. enne Folelſe vi 
jeg giemme i min tauſe Barm. 
Barmhiertitz, adj. ſom røre ved An 
dres Mød, medlidende (ifær hvor Med 
Udenheden viſet fig i Gierning.) 2. ſtaan 

ond 
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Barmhiertig — Barneſind. 

fer. soadlg. — iertigped, en. ud. 
p. Kedlden heds⸗ — Gierninger. 

ztanſel, Miſtundhed. 
Em, et. på. Born. fS. Barn. X. &. 

P-irn.]' et Menneſte, forfaavidt det cc 
” zaf Forældre, og med Henſyn til diſſe. 
C-rrlire med deres Bern. At antage 
ca i Bars Sted. fan har Slæde af 
sep Barm. At avle, faae Bern. At 
rr: med Barm (frugtfommelig.) Af være 
'Beres Nod (have Fodſelsſmerter.) 6. 
3 såå g8orebarn, Pleicbarn, 
Trimgbern , arn. 
.t: fra Fedfelen indtil den vorne Alder 
1 ent. hos os til Confirmationen; efter 
"sa £. tet 15de Xar.) ban er ikke Barn 
erzer. Jeg var dengang Barn, et B. 
J —— (fra den fpæde Alder.) 
Czza om den, der, ſtiondt voren, feer 
ien et Barn. Gan er vet et Barn. 
xqjedning, Slægt, Afkom. Iſraels 
Beers. Pantets Bern (Indfødte.) Han 
= at atfens Barn. 4. 3 Sammenſeet⸗ 
tnzer br. Ordet deels i sing., deels enten 
Cene, eller helft i pl. De fidfte anfereé 
ea fit Sted, under Børn. Af de forſte 
træne nogle et dobbelt Fleertal; andre 
- Masac fan Fleertallets Bsining i det til⸗ 
ie Ord. & 2) Barnealder, en. ub. pl. 
ir Tider, hvori man er Barn; Barndoms⸗ 
ta. Barnebarn, et. på Borneborn. 
'X 6. Bearna - bearn.] Barn af eens 
R:m: et Mernneſte med Henſyn til dets 
k-tteforæfdre (Sonneſon og Sonnedatter; 

erdatter 8* Datterſon.) Barnedaab, 
I. Si 

—8 

en. 
ræg, * paffer fig for et Barn. Barne⸗ 
jammer, et. pl. -e. Værelfe't et Suns, 
Må; ten mee ra opholde fig. ”” Barnes. 
zr, adj. ſom elſter og gierne omgaaes 
mr Bora. (Moth), ) —* 
mm. barnagtige Pader og Fagter. Barne⸗ 
nd, cm, ut. pl Mad, ſom laves t. ſpoœde 
kern. Barnemoder, en. pl. Barnes 
mere. 1. en Bvinude, fom er eller uds 
mes for Moder til et vift (ffær nægte) 
Rare. bigt for: Moder. "Dø 
ec: da i Huſet fro, fom en Barnemoder 
i Grundtvig.) 2. en Baeſelkone. (D. 
55.)  Barnemord, ct. pl. d. f. Mord, 
ca begaaes paa et Varn, ifær paa fit, 
art Barn, af en Barnemorder ell, Bar: 
em e. Barnepige, en. pl -t. 
E:rneftemige, ſom fæftes nil at paſſe et B. 

, en. Barneft Barnes 
ng, en. Gang af et Barn. Usrundtvig.) 

„et. Barnets Sind; barnligt 
ha) 

0 

61 

"en. Snak af et Barn; barnagtig 

2. et Men⸗ 

elader, n. 28. 

Barneſind — Barſel. 

Sind. ”At det fromme Barneſind barn- 
ligt Gud berommer.“ Grundtvig. Bar⸗ 
neſtik, en. Skik, ſom Bern bruge. (Kin⸗ 
o.) Barneffo, en. pl. Berneſtoe. 
koe til et lidet Barn. At have traadt 

fine Borneſtoe, være voren. Ba nal, 
na 0 

Barneſtemme, cn. 1. et Barné Stemme; 
én Barnereft. (pl. Borneſtemmer.) st 
hørte en Barnelteme , nogle Børneftemz 
mer. 2. Stemme, liig et Barns. ars 
neftreg, en. pl. Berneſtreger. (Barnes 
fre er, Delbergé Pinde. I. 51.) barnagtig 
dfærd. At begaag' Børnefiteger (om 

Borne.) Varneſtue, en. pl. 
Barnekammer. 
ſpede Bern ſosbes. (Kingo.) Barnes 
tanker, pl. Tanker ſom Born kunne have. 
(Grundtvig.) Barnevüs, en. Barneſtik. 
paa Barneviis, adv. — ——— denne 
* bruges desuden om Alt hvad der 
øver til et Barns Klædning og Fornøz 

denheder, og derefter er indrettet, f. Er. 
Barnehuey Barnekiole, Barneſtee, Lars 
neſtiorte, Barmeftol, Barnevogn, m. fl. 
Jvf. be med Børn fammenfatte Ord.) 
—= hb) barnagtig, adj. fom har et Barns 
Egenſtaber; liguer et Barn; cl. fom kun 
paffer fig, for Bern (om Vorne) jvf. barns 
ig. arnagtighed, em 1. barnagtigt 
Væfen. - 2. b. Dpførfel. Barndom, én. 
ud. P!: IJI. Barndémr.] 1. den Tid, 
hvort man er Barn, den barnlige Alder. 
J min, i hans Barndom. Erindringer 
fra Barndommen. (heraf: Barndomsegn, 
Øfylenfhl.), Barndomsglæde, Barndoms⸗ 
fo, Barndomsminde 0. fi.) 2. figurl. 
om en Stiftelſes, en Indretnings forſte 
Opkomſt. J Videnſtabernes, Konſternes 
B. 3 Verdens B. 3. At gage i Barn⸗ 
dom, om gamle Folk, der miſte Fornuf⸗ 
kens fulde Brug. — barnfodt, adj. m 
født, med Henſyn til Sted eller Landſtab. 
Han 'er barnfodt i'Odenfe, i Iylland. — 
barnlig, adj. ſom hører til Barnets Na⸗ 
tur, fil Barndommen. Den barnlige 
Alder, barnlige GSysler, Lege. Manden 
fan bevare et barnligt Sind; men bør als 
drig vife fig bardagtig. Deraf: Barn⸗ 
lighed, en. ud. pl. — barnløs, adj. fom 
ingen Børn har, el. har miftet fine Børn. 
Deraf: Barnløshed, en. ud. pl. 
Baron, en. pl. er. en adelig Titel: 
riherre. Varoneſſe, cen. pl. -Y. 
errinde. 

rons Stamgodé, et Friherſtab. 
Barre, en. tr 

af ædle Metaller, 
Barſel, et. pl. -er. [gl. Barnsol.] 

.Gilde i Anledn. af ef Barns Fedfel. At 
holde⸗Barſel, at være til Barfel, bede 
gen til Barſel. Bonden har Barſel idag. 
2. Barnefødfelg i de Talemaader: at lave 

Barneſtuer. 

vis 
Baronie, et. pl. -r en Bas 

£ 

Barneſveb, et. hvori | 

-t. [frank], en Stang - 
Guld, Søly i Barrer. 

AJ 
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Barſel — Baſtmaatte. 
gl 

(rede) til B. 3: værge frugtſommelig. At 
isre Barſel, føde, blive forloſt. = Bars 

felbrev, et. feriftlig Indbydelſe til Barſel. 
(Bording.) Bearſelfeber, en, En ofte 
farlig Feber, der paakommer Barſelko⸗ 
ner i de forſte Uger efter Forlssningen. 
Berfelfærd, en. Sysler i Anledning af 
Barſel og Barfelgilde. 
d. ſ. f. Barfel, 1. (et nyere Ord.) Bar⸗ 
elgrod, en. hos Almuens: en vel tillas 

vet Ørsd, ſom Naboerne ſende en Bar: 
elkone. —* en. inde, fom 
nylig har giort Barſel. Barfeltoft, en. 
Mad, fom er tienlig for Barſelkoner; 
eller ſom fendes dem fra andre Koner. 
Barfelqvinde, en. Barſelkone. Barſel⸗ 
feng, en. [IJ. Barnsæng.] egentl. Seng, 
hvori en Varſetene ligger ; men bruges 
om Tiden, hvori en Barſelkone holder 
Sengen og holder fig: inde. At ligge i 
Barſelſeng. Dgfaa i Stedet for: Barnes 

" fødfel. Hun har denne Sygdom fra hen⸗ 
es ſidſte B. Sarfelftue, en. det Gæs 

relſe, Hvori en Kone ligger i Barſelſeng. 
Barſk, adj. 1. haard, umild, ſtreng. 

En b. Vinter, Kulde. 2. vild, haard 
umild i Handling og Udſeende. En berft 
Mand; et b. Anfigt. — Barſthed, en. 
ud. pl. Haardhed, ümildhed. »At Alvor: 
Ligheden aldrig udartede fil Sarftbed eler 
Munterheden t. Kaadhed.” Bagg. I. Klim. 
Bas, en. 1. den dybefte eller groveſte 

Tone I Muſik og Gang; Bastone. Han 
fonger Basſen.  At'fætte B. til en Mes 
fodie. 2. den grovefte Øtræng paa viſſe 
Inſtrumenter. 3. ef sån DAL: Inſtru⸗ 
ment, dannet ſom en ſtor Fiol; en Bas⸗ 
fiol. == Basfloite, en. En ſtor Floite af 
grovere Lyd. Baspibe, en. En af de 
grove Orgelpiber. Basſanger, en. S., 
der ſynger i Bastonen. Basſtemme, ens 
rov, dyb Stemme, tienlig til at ſynge 
a6. ” 

Baſt, et. pl. db. f. et lydende Slag. 
" Det dav et Baſt. Ogſaa: Gug, Slag. 

Baffe, v.a. og n. 1. flaae med den 
flade Haand, At b. eens Øren, 2. v.n. 
give en Lyd, fom naar man baſter. Has 
nen baffer med Vingerne. 

Baſſe, en. pl. i. Egentl. et fort Dyr 
af Hankisn, iſer Sviin. 361, Bassi. (ſ. 
Vildbaſſe.) i dagl. T. om en flor, fvær 
Kart. Det ev en dygtig Baffe. (I flere 
Tilfælde hos Almuen, ſom: en rig, for⸗ 
nem, ſtoragtig Baſſe. S. Spradebaſſe.) 

Baſſet, cen. ud. pl. et Slags Lykkeſpil. 
Batt, en. ud. pl. [I. Bast.] den Hinde, 

ſom paa Træer eller træagtige Bærter lig⸗ 
ger imellem Barken og Splinter, el. det 
nderfte Ved; Indbark. — fig. At lægge een 
i Baand og Batt 3: I Sænker, i Fængfel. 
— baſtbinde, v. a. 3. binde med Baſt 
ell. Reb, (Colding.) = Baftmantie, en, 
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Barfelgilde, et. 

gang celler Fremtog. 

sf 

Baſtmaatte — Be. 

Maatte, flettet af Baſt. Baſtreb, 
Reb fnoet af Baſt. , | 

Baſte, iv, a. 1. baſtbinde. At E 
og binde een. 2. at b. Træer, flaac | 
ften af dem. (V. 6. 0.) 3. at b 
Steg, bringe den en Fort Zid for af 
øg derpaa aftage den yderſte Kiedhi 
f. at Stegen fan brunes. (Moth.) 

Waſtion, en. pl.-er. [Franfk.] en 
ongget Skandſe paa Fæftningers Mur: 
Bolde; et Bulpork. 

Baſun, en. pl.- er. et blæfende Inf 
ment. At blæfe i Baſun. — Deraf : 
funblæfer, en. Baſunlyd, en. 
Baſune, v.a,ogn. 1. blæfe i Bal 

Meft figurl. at b. noget ud («Her u 
func) tale meget om og til mange. 

Batallion, en. pl.-er, en vie Aſdel 
fi en Sær; et halvt Regiment. | 

Batte, v. n. 1, forſlade, ſtrokke 
Det vil ikke batte meget. (fun i du! 
ale.) 

Batterie, et. pl.-r. [frank] 8 
eler Standfe i Marken, hvorpaa Ka 
ner plantes; Stykvold. 2. en vis i 
Kanoner af Felt⸗Artilleriet, | 
— 3. paa Krigsſtibe: et Dek, 
at med Kanoner; Stykdek, Stykrad. 
Baun, en. pl.-er. En RtDdEaft c 

Ved⸗Dynge, opreiſt paa Bakker, fo 
tændes ſom Varetegn ved en Fien des La 

”Baunen lyſte 
udſtikken 126,” Storm. = Baunhoi, 

Get, hvorpaa Baunen reiſes og tæni 
Baunvagt, en. Vagt, ſom i Krig 
fættes ved Bauner. 

En Bautaſteen, en. pl. - ſtene. 
) Mi 

over en Afdsd; Mindeſteen. (Dette af 
Steen, uden Skrift, opreiſt til 

nordiſte Ord, ſom endnu bruges af 
tere, burde egentlig efter den islan 
Udtale ſrives: Boitaſteen.) i 

- Bavian, en. En Claſſe eller Slægt 
Aber nt, afſtumpet Gale; it. en entelt A 
art af en anden Claſſe. (Simia Sphin 

Baxc, v. a. 1. (Skibsord.) —* 
fungt Legeme ved Hielp af Bægtftæng 
At b. en Kanon. 2. at baxes, v. n. 
flaace ved Neveſtod, fore Nævefta 
(E. terbox.) Baxckonſt, en. v. Øv 
og Unberuligning erhvervet Færdighe 
Nævefamp. — Baren, Baxning, en. 
Bager, en. pli — ce. en Navefegter. 

Be, en uadſtillelig Partikel, der f 
til Verber og verbale Subftaptiver , b 
Bemarkelſe derved ſom ofteft gaacr o 
til en, enten mere umiddelbar eller m 
udbredt: Virken paa et Object; underti 
reg, eler fra en Tilſtand (i intr 
itive eller uvirkende Verber) gaaer ove 
en Handling, (1 trenfitive Berber; f. 
betænfe af tænke, beboe af boe, bear 
af græde, beherſte af herſte) z ſtundom̃ 



mx mere ſigurlig (before af føre, begribe 
ce gribe, beholde d 3466 i meget 
fra Bilfæfde ganſte forandres (f. E. be⸗ 
hage, belebe, betage, betragte.)— Par⸗ 
man be er allene laaut af det Tydſte; 
srica ode dermed ſammenſatte Ord ere 
ta Toirl yngre end det 14de Aarhun⸗ 
Inte, og en flor Deel af dem ikke ældre, 
ct tet 1636, 17de bg 18de. 
Becende, v. a. 1. aande paa, blæfe 
ar run. "Et Lovl, Zephyr beaander ef 
sur.” Baggefen. 2. indgive Aand, bes 
fre. ”Dg følte Phobus — beaande hans 
uw Sæde føændte Bryſt.“ Baggeſen. 
Bearbede, v.2.1. danne noget ved at. 

muyate (legemligt eller Aands⸗) Arbeide 
leraa, giere det ſtikket til Brug, eler 
É: åt en vis Form ved Arbeide. At 

ide teret, Sorten. Han vil b. dette 
ane i en Fortælling. — Bearbeidelfe, 
m, pl. - r. 
Adinde, v. 2, 

Bun. Et vel bebundet Sparreveerk. 
„v. a. 1. blande, ſammen⸗ 

hane. (br. fielden og fun fom rec. i 
kicdct for: have legend Omgang med.) 
Ktlzndelfe, en. ( . Bb. 

boe, v. 2. 1, have til Bopæl, Op⸗ 
kiste. At b. ef Guus. - Denne Ø er 
Ek beboet (har ingen Indbyggere.) = 
blodig, ad). fom Fan beboes. At fætte 
k Sus ib. Stand. Beboelighed, en. 
n. y. Beqvemhed til at beboes. — Be: 
kelfe, en. ud. pl den Beſtaffenhed ved 
MELD, at det er beboet. Dette Guus 
«ike indrettet til B. »En faadan Egn 
— aden Tegn til Beboelſe.“ Baggeſen. 

„en. pl-e. den, ſom beboer et 
daꝛt, eller er bofat i et Land. Man figer 
lg beler: Indbyggere i en Stad, 'i et 
ka) "Ser giore Grundlovene Forftid 
aeg dere og: Beboere i et Land,” 

etge. 
Bebreide, v. a. 1. [i ældre Danſt: brei⸗ 

de] forehelde cen noget ſom en Ufulds 
damenhed eller begaaet Feil, foretafte, 
lade ten noget til Minde med Daddel. 
Tb, cen noget, Gun bebreidede ham 
ans Uttoſtab. Jeg har i denne Gag 
ud at bebreide mig. En bebreidende 
Ane. — Bebreidel €, Chu pl. -z. Xt 

fre een bittre Bebreidelſer. 
Sebreve, V. a. 1. ſtad æfte, love, for⸗ 

sv, overgive ved Brev og Segl; be⸗ 
ie unter Haand og Segl. ”b. een fin 

kr og Cie. — Den Frihed, fom var dem 
lebrroct.· A. Vedel — Bebrevelfe, en. 

, 2.1. befætte m. 
det. 
Sebude, v. a. 1. [Y. boda.] melde 
— bære Budſkab og noget, fom 
art dil fee eler foregaae. At bebude cene 

Lelomß Gedel.) —— en. pl.er, 

* 
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3. ombinde,/ fæfte ved" 

ræms, 
mode om noget ved Bøn eller hoflig Begle⸗ 

"man hav fortient 

Bebygge — Bede. 

Kebygtze v. a. 1. befætte med Hufe 
og Indbyggere. At b. en Plads. Man 
veed ikke, naar Landet førft Blev bebygget, 
Denne Con er ſterkt bebygget. — Bebyg⸗ 
gelſe, en. . 
Bebyrde, v, a. 1. lægge Byrde paa, 

betynge. (meft figurligen.) At b. fin Hu⸗ 
kommelſe. b. fr Samvittighed med Synd. 
Så vil iffe b. Dem hermed, — Bebyr⸗ 

s en. | 

kr et. pl.- e. afdeelt Plads i en 
Have, til at plante Urter eller Blomſter 
i; Urtebed, Blomſterbed. Et Salatbed, 

Ben. pl ſ. [34 Bid, Ophold. ] F; en. P e je $ iĩ y old. 

— undervels for Heſtene ved 
oder. AL give Heftene en Bed under⸗ 

veis. (Langeb.) 2. Den Tid, man kierer 
el. pleier med Heſte, imellem Hviletjderne. 
Bi fiorte fire Miil i cen. Vi har ploiet 
tre Bed i Dag. (Langebek.) 
u Bedaare, 5 a. 1. —5 ri moget daar⸗ 
gt; narre, føre bag Lyſet, bedrage. Hun 

lod fig b. hans Løfter. ”Mon ei en 
anden Drøm bedaarer mine Sandfer?” 
Evald. ”Den Falſthed, hvormed Wens 
nettene bedaare fig ſelv.“ Mynſter. 

e, v. a. 1. udfætte; give Hen⸗ 
ſtand, Udſcttelſe. (foreldet.) VAt bedage 
een hans Gield paa nogen Zid.” Svitfelt, 
Bedaget, adj. fom har oplevet mange " 
Dage -og Aar; meget gammel. (fun om 
Menneſter, og forftærker Begrebet: gam⸗ 
mel. Man ſiger: en bedaget Olding.) 

Bede, v. a. 1.. gilde, At b. en Veder. 
(iffe meget brugeligt.) i 
Bede, en. pl.-r. en gildet Vader. 

Deraf; Bedekiod, Bederyg, Bedeſteg. 
1. Bede, v. a. 1. jage, opjagẽ, fange paa 

Sagt. At b. en Hiort , b. ugle. fors 
ældet.): ”Han vidfte vel at jage og bede 
Dyr med Konft.” Helt. 

2, Bede, v.a,1. berede ved at lægget ." 
Kalkvand, eler anden ſtarp Vodſte. At 
bede Skind (lægge i Bed. Langebek.) 
ISv. beta. T. beitzen. Bed, Garver⸗ 
lud, "Suppe, hvormed Skind giores til.” 
Moth. br. lidet. Baade Verb. og Subſt. 
ere forældede. jvf. beidfe.] — Bedekar, et. 
Kar, hvori noget bedes. Moth. 

3. Bede, v.n. 1. har. [I6l. bida, bie.] 
Holde ftilep. en Reife, el. under Ploiningen, 
for at lade Heſtene hvile. At b. i en Kro. 
At lade Heſtene b. — Bedeſted, et. Sted, 
hvor man fan bede paa en Reiſe; Kro. 

4. Bede, v.a.ogn. bed, bedet. ſIsl. 
beida.] Venvende fig. med Bøn til een, 
for at opnaae, erholde noget; fsge, an= 

ring. At b.cen om noget. Atb. om Hielp, 
om Almiſſe, om Maade. At bede for fig 
a: ibede om Staanfel, Eftergivelſe, naar 

traf. an bad for fit 

U 
W 



"— bedet.) Beta vulgaris. 
Beding, en. pl. - er. [A. 6. beddinge, 

Bedeſtol, en. En 

⸗ 

ede — Bedragelig. 

Huſtru af Forældrene,” D. Lov.) er en nu 
ikkte mere brugel. Zalcm.] 2. udvirke, ops 
naae ved Bøn. "At b. en Fange løs. At 6. 

Lov af Skolen, bede fig fri for Straf. 
få byde, indbyde. At b. Fremmede, b. 
Gjoſter, b. cen, til Bords, til Bryllup, 
til Fadder. At b. cen hen, ind,til fig; 
hb. cen ud paa fin Lyſtgaard. Af b. mange 

off ſammen. 4. onſte. At bede Farvel, 
. ten. være velkommen; Bb. Godt over 

gen. 5. neutr. vende fig med Bon til Gud, 
olde Bøn. At vaage og bede. At b. og 
ynge Pſalmer. At b. til Gud; 5. for 
en Syg. ”Vi funne bede uden, at bru 
Ord; vi kunne bruge Ord uden at bede,” 
Baſtholm. = Bededag, en. Dag, paa 
hvilken der efter Anordning holdes færdeles 
Bønner i Kirkerne. Deraf: Bededags⸗ 
anfigt, figurl. og i Sficmt: et meget al- 

vorligt Anfigt. — Bedehuus, et. en mine 
dre Kirke, et Capel. Bedeklokke, en. 

lokke, hvormed der ringes tilBon t Kir⸗ 
erne. Bedemand, en. Betient I Stæs 

- derne, fon for Betaling indbyder Folk til 
Dup eler Begravelſe. 

J. d. ſ. 
erit der til viſſe Klokkeſleet (Morgen, 

Bedejlag, et. 

9 Slag, ſom klemtes til Bøn, 

Middag og Aften, paa Laudet) er ringet. 
Stol cl. et Aflukke hvor 

mar knaler under Bønnen. (Baggefen;) 
Bedetime, en. Time, fom anvendes til 
Bøn. = Beden, en. ud. pl. Gierningen 
at bede. ” s ' , 

" Bede, en. pl.-r. En Haveurt, fom 
dyrkes for Rodens Skyld, der koges og 
ſpiſes ſom Salat, (røde Beder, Red: 

* 

bedinge, stratum, lectisternium] Pæs 
lebygning paa et Bærft, hvorpaa Skibe 
bygges, ag hvorfra de Tøbe af. Stabel. 
2. paa Skibe: en Forbinding af fvære 
Egebielker, agter for Fokkemaſten, hvor⸗ 
ved: Anfertougene gisres faſt, naar Skibet 
ligger til Ankers. 

edrag, et. Svig, fvigagtig Omgang 
ellet Behandling. (D. gov.) paa Bedrag 

" adv. for at bedrage. 
Bedrage, v.a. bedrotz. bedraget. folge, 

narre. At b. een i Spil, i en Handel. 
At b. en Pige ved falſte Løfter, 2. ftille 
ved, berøve paa en fvigefuld Maade. At 
b. cen noget fra. Han har bedraget Re⸗ 
feringen for ſtore Pengeſummer. 3. føre 
ag Lnfet, bringe i Viltfarelfee Det ud 

vortes fan let b. Skinnet bedrager ofte. 
Dert har jeg bedraget mig. ”Den jamme 
Konſt, hvormed de b. andre, anvende de 

» for; at b. fig ſelv.“ Mynſter. 4. ſtuffe. 
At bedrages i ſit Saab. — Bedragelig, 
ådj. fom fan bedrage, ſom er * for 
at bedrage; fvigefuld, troløs, bedrage⸗ 
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kv, IAt b. noget af cen, (f. Er, ”bede en 

ge bruges I alle Xilfælde og Bemærfelfer f 

dres. (Det bedrer fig m. ham. Moth.) 

·Store, mandige 

—⸗ 7 | 
' I 

' e 
U 

Bedragelig — Borift. 

lige ærdomme; bedragelitzt Arbeide; 
b. Sandlemaade. = Bedrager, en. pl. 
1, den, ſom forfætligen bedrager andre. 
den, fom udgiver TÅ for andet, end | 
virfelig er. — Bedrageri, et. pl -ær. & 
ningen at bedrage; Evig; det, fom 
drager, eller hvorved man bedrages. 
bedragerſt, adj. 1. hengiven tilBetrag 
2. fom hører til, kommer fra en —* 
(meſt dog om Perſoner.) Bedrage 
en. pl.-r. et bedragerſt, frvigfuldt Fru 
timmer. 

Bedre, adj. compar. af god. beteg 
it Alm. en bøtere Brad I det Gode, 

posit. god. f. Er. god, bedre Sne. g 
Kieb, b. Kleb, At være Bedre in 
Fremmede, end mob fine Egne. Gode, 
Vilkaar. God, bedre Tid, Evne. — bel 
bruges ogfaa for: hoiere, af høiere Eton! 
Modf, til ringe, ringere.) De bedre Fol 
claffer. — Det Bedre, det, fom er ben 
den bedre Deel; en bedre Tilftand. $£ 
Bor valgt det Bedre, At omſtiftes fra 

cdre til det Værre. At gade over til 
Bedre da: til det andet Liv. ” 

Betre, adv. compar. af godt og v 
paa en fuldfomnere Maade. fan troer 
kunne gtere alting b. 2. paa en heldige 
mere bequem, tienlig Magdé. Mu 
han det b. Det gaaer bedre paa 
Maade. 3. med Henfyn til Helbred, 
Det,er i Dag bedre med din Syge. 8 
befinder fig b. 4. mel. Henſyn til Sto 
eler Brad i en Handling. Vi maae hd 
b. fat, Han maa tåge fig b. iĩ Agt. 
byde bedre (høiere, paa en Auetion, ell 
Spil.) 6..med Henſyn til Fraftand ; 
dere, Gaae b. frem! Vognen maa r 
kes b. tilbage. b. op, b. ned (hoeie 
lavere.) 6. hellere; mere. Jeg fan 
lide dette, end det andet, Dette Rall 
behager mig bedre. 

Bedre, v.a.1. forandre til det Bedt 
iftandfætte, bøde, forbedre. ”Sraaer & 
bet "ikke til at bedre.” D. ob. At 
paa en Muur, en Vei; at.b. paa S 
derne, — bedres, dep. bliver bedre. 
Enge bedres (kommer fig.) Det bed 
med-ham hver Dag; han begynder at 

bedre fig, forandre fig til det Gode. Re 
2. erftatte, godtgisre. (D. ev.) 5 
vilde b. hvad han før havde. Sendt.” 
S. Vedel, — Bedring, en. — 

d det Bedre. Den Syge er i B. Bo 
B. (Omvendelfe fra Gynt.) Bedri 
tegn, et. Tegn fil begyndende Bedri 
(Orſted.) orne 

Bedrift, en. pl.—er. Handling; m 
kelig, Galmindelf Gierning. (meft i p 

edrifter. 2, BRæring 

a 



Bedrift — Bedaekke. i 

fg. (fan i sing.) At fidde i en for 
Rift. (Sfr. Drift, 2) 

Bedzive, v. a. bedrev, bedrevet. ivoerk⸗ 
iene, fuldføre. (druges nu fædvanl. Fun 
ve ante Gierninger.) At b. Hoer, Mord. 
Selden er Brugen I god Bemerkelſe: At 
bedrive Manddoms Gierninger. A. Vedel. 
J derrene Ravn det var, de Daad bes 
deede. Grundtvig. 
Breve, v. a. 1. [I. betruͤben.] 

relde cen Sorg, giste ſorgmodig. Ar 5. 
iz Forældre. At være bedrøvet (forgs 
nr, førgmodig) over noget. dep. at be⸗ 

over noget. — bedrevelig, adj. 
fu veſlder Bedrevelſe, gier cen bedrøvet; 
ierzeſig; eller fom vidner om Sorg. En 
5. Tirende. Gt bedroveligt Anfigt, Ud⸗ 
forte. — —— en. bedrøvelig 
Titand, Beſtaffenhed. — Bedrømelf, 
tt nærtgagende Borg, GindéÉrænfelfe: 
1: have megen Sotg og Bedrevelſe. At 
Wr til B. 6. bädſ 

V. a. vdeirddje. 

Fer, adj. og adv. superl. til god og 
brire. — bedſt ſtager undertiden celler 1 
gr før: det ev bedſt. Bedſt, at enhver 
baeer ved fit. — Det bedſte, adv. fan 
zezct, alt hvab, At benytte en Ting 
ter bede man fan. Han ſtyndte fig det 
brite han kunde. — Ikke med det bedſte, 
Ee ſardeles vel, maadeligen. — Daa det 
b:Mte, paa bedſte Maade. At anbefale 
iz, adtolke eens Ord paa det bedſte. — 
Ti der Bedſte, til —* Fordeel. — 
råt, lægger i nogle Tilfælde til adj. for 
et tanne zuperl. Jeg ſtal tere min 
bet mulige Flid. anvende de bedft tien⸗ 
ze Midler. — bedſt, allerbedft (med fom 
feran eller efter) ret fom. Gom jeg bedſt 
sf. Merbedft fom jeg. fad og ſtrev. 
Bedſte, et. ud. pl. Gavn, Fordeel, 

ze. At fer pag fit eget, paa det als 
malclige Bedſte. Til Bedfle for ham 
fis, — At t Hare noget til Bedſte, lægge 
fy noget til Bedſte, til Dverfløbighed, 
der bruget. fæd Farfad 

PP en. …— re, arraver 

Aer Morfaver. — 2edflemoder, en. pl. - 
nere. Farmoder el. Mormoder. — Bed⸗ 
frisrældee, n.s. pl. Faders eller Moders 
fraftre. ' 
Bedugge, v. a. 1. beftænte, befugte 

mn, Dug. TOhlenſchl.) — Beduggelfe, en. 
Zeynge, v. 2. 1. befætte m. Dynger, 

ederdy (8. 6. 2.) . ' 
Beda, v. a, 1. lægge noget over 

tt andet -for af ſtinle det, bevare det, eller 
i enden Henfigt; tilhyde, ſtiule. At b. 
sten paa et Zræ med Jord. Havnen 
tar bedæltet med Skibe, Himmelen med 
Styer. 2. i Arigskonſten: beſtytte, bes 
fterme. At b. Fleiene m. Rytter. Hans 
tdsflaades var bedælist af to Krigsftibe. 

Dan Ordbog L , 
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Gierningen at bedekke. — 

noget bedælfes eler beſtyttes. 
ytteri. At feile under Bedæekning af'el. . 

paa fire 

hugget 

Bedakke — Beenhule. 

Den bedekkede Vel i en Fæftning. 3. Om 
Heſtenes Parring: At lade en Hoppe b. 
af Hingſten. = Bedættel e, en. pl. - r. 

edæfning, en. 
pl. —er, 1. Bedekkelſe. 2. det, hvorved 
ni Én 3. af 

Krigsſtib. 3. Heſtenes Parring. ; 
edemme, v.a.1. fælde en Dom over 

At b, en Gag, et Arbeide, — Bedom⸗ 
mee, en. pl.-r. , 

edeve, v.a 1. FT. betåuben.] bes 
røve Sandsning og Bevidſthed, giore føless 
les. Stræffen bedøvede ham. bedevende 
(narkotiſte) Midler. En bedøvende Damp, 
Lugt. — Bedevelfe, en. Handlingen af' 
bedsve, og Tilſtanden at være bedevet. 

Been, et. pl d.f. [IIsl. Bein. N. S. 
Been.) 1. De haardefte Dele i dyriſte Le⸗ 
emer, ſom deels omgive Legemets Huul⸗ 

Beder, deels tiene Lemmerne og hele Lege⸗ 
met til Støtte. Armbeen, Laarbeen x. 
At gisre noget af Been. 2. Det Lem hos 
Mennefter og Dyr, fom forener Laaret 
med Foden, og ganer fra Knæet til Fods 
ledet. (i alm. Talebrug regnes ofte Foden 
med, naar Bengt nævnes.) Deraf: Been⸗ 
klæder, (Burer) beenlos, adj. uden Been 
(sine pedibus.) Beenſtade, Beenſtinne, 
o. fi. 3. een af de Fødder, hvorpaa et 
RNedffab hviler, for ſaavidt de ere adſtilte, 
og have Liighed med Dyrenes Fod. At 
fætte Been under en Stol. Bordet hviler 

Been. En Potte med tre Been. 
4. Been i en Paſſer, de bevægelige Stæns 
ger, hvoraf den beftager. == Beenaare, 
en. 

beenagtig, adj. fom ligner. Been. Been⸗ 
borer, en. Redſtab til at bore i Ben, 

færdeles til at udbore Stykker af Hierne⸗ 
ſtallen; Trepan. (Rottbsal.) Beenbrud, 
et. pl. d. f. den Skade, at bryde Laarbeen 
eler Skinnebeen. beenbrudden, adj, 
fom har brættet Benet (P. Clauſſen.) 
Beenbygningg, en. Sammenſetningen af 
Benenetet Dyr. Beendreier, en. Dreier; 
fom ifær gior Arbeider af Been een⸗ 
edder, en, Sygdom i Been hos Wenneftet 
hvorved de efterhaanden fortæres (Caries.) 

eengiodning, en. Agerjords Giedning 
ved ftint knuſede Knogler. 
adj. haard fom Ben. Beenhinde, ex. 
tynde, med Nerver og Aarer giennemve⸗ 
vede inder, ſom beflæde Benenes PYder⸗ 
fade og den indre Beenvæv. (Periosteum.) 

tenhoved, et. den runde Ende af et 
Been, ber bevæger fig i Beenhulen. 
Beenhũtz, et. hugget Saar, ſom gaaer 
ind t. Benet, ſom bejtadiger Benet. been⸗ 

Saar. D. Lov. VI.7, 3. Been⸗ 
e, en. den runde Fordybning i Enden 

af et Been, hvori et Beenhoved bevæger fig. 

(5) 

beenhaard, 

noget, man har prøvet eller underſogt. 

kd 

fine Blodkar inden i Beenrsrene. 



lige ubehage 

eet, ER. 
LÅ Kortſpil, ve 

vVeenhuns — Bed. 

—— et. Huus ved en Klrke, hvor 
Dodningebeen ſamles. Beenklader, pl. 
SKlæbemont, hvormed Benene og tildeelé 
underkroppen bedekkes; Burer og Strem⸗ 

Beentnude;en. Knude eil. dvort p. 
et Been. Beentræft, en. d. f. f. Beenedder. 
Beenliim, en, ud. pl. Liim, kogt af Been. 
Beenlære, en, den Deel af Anatomien, 
om handler: om Benene; Oſteologie. 
eenlos, adj. fom ev uden Pern i Le⸗ 

gemet. (sine ossibus.) Beenpibe, en, 

Noret i de ſtore Been, hvori arven ſid⸗ 
der, eenplade, en. Gt fladt, ynde 
SBcen. (Rottbol.) Beenrad, én. Sam⸗ 

klingen af Benene i et dyrift Legeme, i den 
Griling og Forbindelfe, de have i Leges 

met; Skelet. Beenror, ef. . det Hule 
ikden” I Dyrenes Been eller, Knogler. 
Beenfalve, en. Salve til at læge Been⸗ 
flader. Beenſtinne, en. pl. =r. den 
Deel af et Harniſt, ſom bedcekker Under: 

benet. Beenſort, et. fort Farveftof af 
brændte Been, ifær. Elfenbeen. Been: 

plint, en. et lidet, afbrudt Stykke af et 

—* Beenſtykke, et. Et Stykke Kiod 

af. et ſtagtet Dyr, ſom der er Been ved. 

Beenſygdom, en. Sygdom, Stade i Be⸗ 

nene (fom Beenedder 0. fi.)  Beenfang, 

en. Gt Jordemoder⸗Redſtab. (Sartorph.) 
Keenudvext, en. Beenkpude. Exostosis. 
Benved, et. den Materie, hvoraf 
Benene beſtaae. (Sartorphs Ofteologie.) 
Beenvæv, en. de fine Rør eller Stængs 
ler, fom gaae igiennem en Deel af Been⸗ 
cøret. (Textura ossium.) Beenvaxt, 
en. Benenes Boren, Dannelſe, I Legemet. 
— benet, adj. fuld af Been. (ssibus 
lenus,) 2. beenagtig, (ossans.) 3. i 
—A om Been (2. 3.) af en vis 

ed: langbenet, lavbenet, ſticev⸗ 

SEiim af. (Moth.) 
Beenshug, et. Stade, ſom tilfsies cen 

ham m. Been. 

, ad) IJ. heiskr.] bitter og tils 

en. 

— mm 

. -. 
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66 Beet — Befinde. 

kom mende ng. i. befrige, bet 
! e, V. &. i, e 

(Rahbek.) mi 

Faa, og det, fom derfor ſtrives den Spi 
lende dl Zab. At fætte en Beet, vin 
en Beet, fpille Beterne ud. — Ogſaa ac 
At blive, giare cen beet. É 

Befald, et, Behag, Tykke, Gillie. 23 
Befald, til Billie. (V. S. 6.) Nu næft 
ubrugeligt, ligeſom v. n. befalde, behag 
At lade fig befalde, finde fig i, give f 
Billie til noget. 

Befale, va. 1. ( ſieldnere i imp. b 
oel.) anbefale, betroe, give i Bol 
t b. fin Gag i Guds Haand. b. f 

Gud I Bold, 2. byde, foreſtrive; it. buy 
over, pan befalede, (Stedet for at, bed 
Det befales i Loven. Kongen befaled 
at ꝛc. At gisre en befalet Gierning. — b 

let Sag, i Lovſpr. en Sag, fom en Sa) 
øver af Øvrigheden aalægges at føre. - 
Gan har ikke over mig at b. At b. ov 
en Gær, en Flaade (anføre) — 5vad b 
faler? hoflig Anmodning til cer om 
gientage fine Dvd, ſom man et har hør 
= Befaling, en. pl.-c. (efter den æld 
Skrivem⸗ efalning,) 1. Fuldmagt. É 
give, faae noget i 2. Bud, Bocjtel 

Fongelig . 3. Magt, Myndigb 
Anførfel, Den hoieſte B. i en Krigsh 
J Lovfproget 2" at have B., have I Be | 
ling 3: have Embedsmyndighed, have 
raade over paa Kongerne Vegne. — B 
falingomand, en. 1. den, bre anfører 
befaler oder et Antal Krigsfoklk. 2. de 
der foreftaaer en vis Deel af. Land 
Kongens Befalingsmænd (Stiftamtma: 
og Amtrænd.): . 

Befare, v. a. befoer, befarrt. gie 
nemreiſe, beſeile, giennemſeile. At 
(giennemfare) en Landftrekning, et Bier 
et Hav, en Kyſt. — befaren, ſevant, sv 
i Sotieneſte. En befaren, heel b. Matro 
2. befare en Grube, et Blergvært, und 
ſoge. * befarelig, adj. fom fan befar 
Et befareligt Hav. — Befarenhcd , ec 

yotighed til Setienefte, — Befaring, ,e 
Bi er. Gierningen at befare (ffær £ 

iergverker.) 009207 
Befatte, v.a.ogrec.1. indehelde, in 

befatte. 2. befatte fig med noget, for 
tage fig, give fig af med. At b. fig m 

"at ſtrive Bøger, med Jordbrug, med uve 

* 

fa 

' 4 . 
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Veſude — Befragte. Ek 07 Befrie — Before. 

lades rigtig, 3. finde, anſee, holde for. Befrie, v. 2: 1. gisre fri for, file ved 
—e —æ D. Lov. noget ondt eller ubehageligt. At befrie 
4, bende ſig. a) være (pag en vis Tid) Ldriz cen- af Fangenſtab. At b. et 
råde, være paa ef Sted, Skibet bes Band. fra fremmedt Xag, fra en Tyran. 
frit ig da til Aukers en gavn. b)være, (Ivf. redde.) ”Wan befrier en af hans 
in fig i ca dis Forfatning el. Helbreds⸗ Fængfel; men man redder ham fra at 
ci. Jeg befinder (finder) mig vel komme der,” Sporon. 2. fritage, fore 
tre i mia nye Bolig. Den Syge be⸗ ſtaane for. Dette Land har i lang Zid 
ate fig bedre, — Befindende, et. ud, været befriet for Krig. Byen bled- paa et 
vw. 1. Zlftand, ffær Legemets, Helbredens. Aar befriet for Skat. — Befrielſe, en. 
ↄrdes B. har forværret. fig. At ſporge Gierningen at befrie; det, at bliye befdlet. 
Zu B. 2. Ctlønnende, Tokke. Efter — jer, en. pl.—e. den (om befrier, 
å, ejter Bagené Befindende ad: Beſtaf⸗ udfrier af Far⸗ Skade, Undertrykkelſe. 
laid (fun I Sovførøget.) - i Gan var fit Fædrelande Befrier. 
Afingre, v. a. 1. berøre, befole med Befrugte, v. &. 1. glere frugtbar eller 

fantne, (dagl. Zale,)  " ' beqnem. til at frembringe Aflom, Grøde 
pet, adj. forlegen, forvirret ved ”Den (Naturen) blev befrugtet under Al⸗ 

mi verraftelfe e, Opdagelſe. (fun i dagl. meets Winger.” Evald. — Befrugtelſe, 
ist, figefom Subſtantivet Pefppelſe. Be ing, en. 
Ertte, v. 2. 1. tilflye ilde med Fit, Befrygte, v. a. 1. frygte for, vente 

mit. (ſom mere bruges.) fig med Frygt. Det er at b. at denne 
itte, v, rec. 1. gtøre fig Flid for, Fred ikke vil vare lærige, — befrygtllig, 

kigge Blud paa. At b. fig pan Dyd, p. adj. fom er at befrygte, ſom man har 
ku Sæder, At b. fig paa at være een Grund til at frygte. for. ON 
1 Bråag, »En alvorlig Opfordring til Befugte, v. a. 1. giore fugtig, gisrve 
r hrilitte 06 paa det Gode.” Mynſter. vcead. — Befugtelfe, en. pl. — 2. 
Eefolle, v,å.1. befætte med Folk, meb Befange, v. 2.2. [f. fænge.] meddele en 
ir irggere, Amerika menes at være forſt Smitte, fmitte, beſmitte. Skibet, Byen 
kjoler fra Afen. Et vel befolket (folfez blev befængt med Peſt. ”Det fynes alt 
ht; fand, — Befolkning, en. 1. Gier⸗ befængt, hvad de efængte fee.” Popes 
Mejer af befolfe. 2. Mængde, Antal af Krit. v. Schiermann. — ſigurl. Gan var 
Btinggere, Landet har en ringe B. i befængt med alle Lafter. — befængelig, adj. 

ad til dets SsørrelTe, . fom let fan befængee, ſom modtager 
Zrordre, v. 8. 1. bunge frem paa Smitte. — Befængelfe, en. pl. - r. 
tri, ſtaffe affted. At b. en Reiſende,  Befæfte, v. a. 1. gliøre fat , fæfte paa 
Ro, en Pakke,» 2. hielpe til, for⸗ fit Sted. At b. Planter paa Bropælene, - 
dn, befordre cen til fin Ret. (D. Lov.) Hufet maa befæftes med Støtter. 2. fors 
' remme, fremhielpe, fremſtynde At b. ſyne med: Værn og Volde til at modſtage 
Etelfen, b. eens D d, Undergang. Angret. At been By, en Leir. 3. ſtyrke, 
Eb, ci nyttigt Foretagende. 4. for⸗ gisre ſikker. For at b. fig pan Thronen, 
tre, give Cmbede, Bærdighed. Han gav han Folket ſtorre Friheder. "Derved 

længe føgt, men er endnu ikke befor⸗ vilde de for ſtedſe befæfte en Treft paa 
ban føger om at befordres til et Jorden, ſtœerk nof til at overvinde enhver 

kir: Kald, — Feforderlig, (. behielpelig. Sorg.” Mynſter. At b, (beſtyrke) een i 
bfordrer, en. den ſom fremmer, frem⸗ Troen, i Vildfarelſer. = æftning, en. 

zct, befordrer; en Forfremmer. — Be⸗ pl.-er. 1; Bierningen at befeſte. 2. Feſt⸗ 
Vang, en, 1. Gierningen at befordre ningsverk. Befæftningsfon en. den , 
farende, Deraf: Befordringsvæfen, Konſt at bygge eler an gøe æftningss 
£ alt det, ſem hører til RNeifendes Be⸗ værker; Krigkbygningskonſt. 
Suring i en Stat. 2. det, hvorved man Befoie, v.a. 1. gide Grund til, berettige. 
Metdtts p. en Reiſe, (eft og Kisretei) (meft i part: pass.) At være, troe fig, 
As, Et have fri B., reiſe med egen agte fig beføiet til noget. (befoiet er den, 
—X god, begvem B. 3. Hielp, Bis ſom har Aarſag, Grund til, berettiget, 
het, 4, Forfremmelfe; Middel til Furs den, fom har Rettighed til noget.) — Be⸗ 
anmelfe, At føge om B., fane Løfte foielſe, en. Berettigelſe. (fielden.) S. Foie. 
2 3, til et Embede. — Deraf: Befor⸗Befole, v. a. i. føle meget ved, overs 

smecde, Befordringsmiddel, Be⸗ føle, — Befelen, en. 
bedringeret, BeforPringsvei, 0. fl. Before, v.a.1. tale Ondt for, fortale; 
5 v. a. i. lette et Skib til angive eller anklage hemmeligen. At b. 

ſtagtfati. At 6. et GM. — Befragter, Ben uſtyidige. At b. een for hans Fore⸗ 
23. fom køler eller fragter et ets, fatte (tfær naar * —— uden Grund.) 
Wi , agtrũng, en, *Beforelſe, en. (Jaco øver, en. 
Fagre —e— n 8 Delator. Moth. . ' 
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i Hovedet ; 
ſmeltes i, Skikkelſe af en Kage. 

" fom vindes af Beg: 

E 

V 

U 

1, Beg — Begetfire. 

Beg, et. ud. pl. fS. Bik.] En ſtærk 
klæbende, faſt Materie, fom faaes af Tiære 
ved at indkoge den. — begagtig, adj. ſom 
Hover Beg. Begfattel, en. en af Toug⸗ 
ært cl. Hamy og Beg forfærdiget Fakkel. 

begfingret, adj. tyvagtig. (dagl. Tale.) 
B de, en, Jerngryde eller Rift paa 
en Btang, hvori Beg og Zougværf toœn⸗ 
des for at oplyfe en Plade. Beghue, 
Begheette, en. Hue, beftrøget med Beg, 
fom tilforn brugtes for at fordrive Skurv 

Begkatze, én. Beg, ſom 

ands, en. K. af beget zougvært, fom 
tændes for at lyſe. egolie, en. Olie, 

Begpande, en. P. 
hvori Beg ſydes. Begzplaſter, et. V. 
af fogt Beg, ſtroget paa Lerred. Beg: 
rand, en. Rand af Begtraad paa Skoe 
ag Støvler. Betz- riſp, en. ſtœrk beget 
Zraab, hvormed Skomagere ſye Baalen 9 
til Overlederet. begfort, adj. fort ſom 

ſom koger Begſyder, en. den, 
Begſem, en. en med Begtraad 

8 

holde. begade en Feſt. 

(f. begloe.) ; 
Begave, v. a. 1. aflægge med Gaver. 

Beg.) beſtryge, Bége, v. a. 1. , (af. 
overſtryge med Beg. kt bege en Baad. 
ca. beget Traad. 1. (tybge.) behandle 

egegne, v. a. 1. . ehandle, 
sp * 3 imod. (dagl. 2. O. Guldberg.) 

egegnelſe, ſ. Behandling, Medfart⸗ 
an 60 * 7 …… 

Beni v. a. 1. vælte Siclens Ev⸗ 
ner, ifær Phantaſie og Villie, til en bol 

meget. levende Virkſomhed. Religion 
vribedektærlighed have begeiftret hele 

er, At begeiſtres (opflamnies, mægs 

Beg⸗ b | 

indkomme mød en ſtriftlig 3. 

"Rigdom. 

dild Be ierligbed dens hele Skat udtø 

68 - Begeiftre — Begive flg. 
tigen drives) til et Foretagende. En 
geiſtret Digter. — begeiſtret, bruges o 
om det, der vidner om, er. frembragt 
Begeiftring. b. Andagt, et b. Digt 
b. Zale. — Begeiftring, en. den Till 
at være begeiſtret. ' 

Begtte, adj. ſJ. begeia, Genit. af 
dir.] det ene, der" ene tilligemed den 
den. Jeg tilbød ham det ene Stykke, 
af de to Bøger; men han vilde have 
begge. b. Hænder, b. Kien. begge 
pleqnaftilk for: begge. ”De drømte [dj 
ver en Drom.“ I. Moſ. B. 40. — be 

Steder, beggefteds, adv. paa begge Ste 

Begiere, v. a. 1. (efter Udtalen: 
iære.) attraae, hige efter. At b. 
æftee Gode. 2. paaſtaae, fordre. hb, 

Ret, b. en Sag underføgt. 3. forfa 
anmode, anføge om. (jvf. attræae.) Aa 
ielp, = Begiering, en. pl.-er. Sia 

Drift eler Villie til af gisre viſſe F 
ſtillinger eler deres Gienſtande virkel 
Attraa, igen. (det Modſ. til Agf 
”Dan. Fordærvelfe, hvorhen vor B. ſtu 
de.” Mynſter. At følge fine Lyſter og 
gieringer, Verdslige, Hødelige Begierin 

.Bib. ”At den fandfelig —— 
mere og mere tog de ædlere Begierin 
Plade,” Mynſter. 2. Fordring, For 
gende. En ublu B. At opfylde cens 
”De Retfærdiges B. ſtal Gud give de 
D. Bib. 3. Anmodning, Zeſeginga 

t til 
afflane en B. (Mogle nyere Forf., faa 

. Rothe, have, forfortet dette Ord til 
gier, ct: hvoraf adj. pegierlee, ſom ikke 
gierer, hos S. Staffeldt.) Begierir 
evne, en. ud. pl. den Yttring af Billien 
kunne begiere, attrage noget. (ogfaa: | 
iereevne. P. E. Muͤller.) — begierlig, 
. ſom begierer meget og —— ſom 

ſterk Attraa til noget, b. efter Roes, 
2. ſom ſoges, attrages me 

fom mange have Lyft til. (Woth.) 
ierligen, adv. — Begierlighed, en, 
—* Attraa, Længfel, At have B. 
Noget. B. efter XEre. 2 pl. —er, 1 
dentlig, umaadelig Syft, ”Men ftrar 

du.” Rein, At følge, tvinge fine Be 
ligheder, 

egipe, v. 2. begav, begiver. | 
fare, afſtgae fra, frafalde. "Sal hver 
Kiobmand da fit Kisbmandſtab begiv 
Belt, — At b. et Forjæt, en Retfe, b. 

et. 
Begive fig, v. rec. og impers. for 

fe drage hen. At b. fig fra, til et S 
- fig hen ill en Perſon, b. fig pa 

Reiſe, paa Flugt, til et Arbeide. . 2, 
drage fig, ſtee. (meſt impers.) Det 
gav fig engang, at 2. 3, forsfalde, f 

— 



Begide fig — Begroe. 

trak. Derſom en Leilighed begiver fig. 
4. deraldede Udtryk: ra begive fig fr, 
mt, tage fig for, give fig til. At bes 
go« fig med Ovindfolt. (A. Bedel.) 
Begvenhed, en. pl. — er. dét, fom hat 

kost fig, ſom er feet; Tildragelfe, Gæns 
delie. Begivenhedernes fanddrue Fortæl: . 
2 fælde, Dmftændighed. (dagl. i ' 

Reslce, v. a. 1. fee paa med Uan⸗. 
ånhabed, flirre paa med Tilfidefættelfe 
df Seftighed cA. Gammclighed. (dagl. T.) 

endfle, v. a. i. underſoge, bes 
ga, tanſage. (Hvitfeldt.) 

grave, v.a.1. lægge ef flig i Bras 
Wa, jorde, jordfæfte. — figurl. begravet 
(sagte fordybet) i Bøger, i Studeringer. 
Åt sr blevet begravet (forgiemt) blandt 
tr Zoage Paptrer. At begraves i For: 
lerndlfe. — 3 elfe, en. 1. Gier⸗ 
Eta af begrave; Liigbegængelfe, Jorde⸗ 
ki. hans B. ſtele om Natten. At bis 
ham B. At være til B. Lan fil en 
mind. 2, Gravfted, Grav. En muret 
berevelſe. En Familie: Begravelfe. 
Vegeeb, et. (pl.-er.) 1. ud. pl. egentt. 
kt zaderum, ſom en Gienſtand begriber 
inbefatter; Omfang, Omkreds. (en 
kunttelfe, ſom fielden bruges.) J kort 
dere, ſammenfattet i Korthed, kortelig. 
Ll ut. pl. Sielens Evne til at begribe 
år fatte; Nemme. 
ugent Begreb, 3. pl. Begreber, (hos 
kuctorf i pl, Begreb.) en Sammenfat⸗ 
fy il, Heelhed a de Foreſtillinger, fom 
kirlen vet Hielpy af Forſtanden gier fig 
3 få vis Gienſtand. conceptus, notio. 
kt Siree, danne fig et B. om noget. — Et 

tb er en fammenfat, middelbar ge 
thing ; : faaledes modſat nen e 
mitelbar Erkiendelſe, Fornemmelfe. Et 
titecit, omfattende, inditræntet B. Ind⸗ 
md, Omfang af et B. 4. At ſtaae, 
we i Begreb med, være i Færd med, 
— meget for. . 

—* v.a. begreb, begrebet. 1. ind⸗ 
Sele indbegribe. J denne Sum er ogs 
u denten begreben. (fieldnere.) 2. fatte, 
ter ved Hlelp af Forftanden , have Be: 
FÅ om, danne Begreber, At b. Sam: 
hiatanget i en Gag. Jeg begriber ikke 
* Plan, forftaaer not Ordene; 
" Reningen begriber jeg itfe. ”Sors 

, at at vide, fatte og ſtionne; begribe 
et indfee og overſee.? Sporon. = be: 

Fbrlig, adj. fom fan begribes, fom let 
ur fg begeibe; fottelig — Betzribe 
ged, ra, ud den Beftaffenhe st ⸗ at 

ere degtibelig. p | faffenhed, 
ne dte, 21. vore over et Rum, 
Fat. Gaven er begroet med Ukrud. 
ir Del begroet m. . * 5 Kratſtov. (fielden uden 

Et godt, hurtigt, 

⸗ 

69 Begrunde — Begyndelſe. 

Begrunde, v. a. 1. grandſte over, ſege 
af udgrunde, at forſtage fra Grunden. 
(Arreboe.) ”Brødres Tarv han begrun⸗ 
ded I tænffomme Hierte.” Hertz. 2. lægge 
Grund til noggt ved Tonkning, Grandſt⸗ 
ning. At b. en Læts. ”$va FBidenftas 
ben ſtal behandle og begrunde.” Mynſter. 
3. begrunde fig, fomme til en faft, grun⸗ 
det Tilftand, Uden dette — kommer Li⸗ 
vet ei til at begrunde fig.” Sibbern. — — 
Begrundelſe, cn. Gierningen at begrunde, 

Begræde, v. a. begræd, begradt. ſorge 
over, beklage m. Taarer. At b. fin ſpildte 
Ungdom. »Hun gisr ham ærlig Skiel ders 
for, m. at rofe og begræde ham, nu han 
ér Død.” Rahbek, — begrædelig, adj. fom 
mag begrædes, er værd at begræde; be⸗ 
klagelig. — Begradelſe, en. pl. -r. 

egrændfe, v.2.1, fætte- OGrændfe for; 
figurl. indſtrenke, formindſte Omfang el. 
Udftræfning. Regentens Wagt er begrend⸗ 
et v. Forfatningen. En begrændfet Fatte⸗ 
vne. — Deraf: Begrændsning, en. »Uden 
al Beftemmelfe om Udftræfning eller B. 
af deres Myndighed.” M. 

Begunſtige, v. a. 1. [T. beguͤnſti⸗ 
gen.] fremme eens Øenfigter eller For⸗ 
deel, af Gunſt for ham. (Moth.) 
Begyde, v. a. beged, begyöt. gyde 

paa, overgyde. — Begydelſe, en. pl. - r. 
egynde, v. a. "964 2. få. é. be- 

ginnan.] 1. lægge forſte Haand p. en Gier⸗ 
ning, giere Begyndelſe. (faavel om en. 
enkelt Handling, fom om det, der har 
Varighed, og om et nyt Tidsttifte,) At 
b. paa et Arbetde, Vel begyndt er halv 
fuldendt. Vi begyndte me 
endte med Dands. Man begyndte at tale 

, om hans farlige Stilling. Naar han førft 
Begynder (med en vis Handling) vil han 
aldrig holde op. At b. Dagen med Ar⸗ 
beide, b. Aaret m. Gudstieneſte. 2. v.n. 
(har.) tage fin Begyndelſe (ſaavel om Tid 
og Rum, ſom om Handlinger og Begiven⸗ 
heder.) Vinteren begynder tidlig i Aar. 
Aaret begynder med Kulde. Her b. havs 
Marker. Det b. at dager, af morkne, at 
ſnee, regne. Hoitideligheden begyndte m. 
Gang. = Beyyndelſe, en. Det førfte af 
el. ved noget, med Henſyn til Tid, Sted, 
og Ophav. (modſat: Ende, Slutning.) 
32) Ved Aarets B. J BDegyndelfen af 
næfte Maaned. Han behagede mig bedre 
i naeden af vort Kiendſtab, end nu 
(5. Forſtning.) b) Veien er i Begyn—⸗ 
delſen, ilke faa ſmuk, ſom længere hen. 
At læfe en Bog fra Be yndelſe til Ende. 
c) Enden var ikke Begyndelſen liig. Hand⸗ 
lingens, Skueſpillets B. At giere B., 
en B. med noget. Hoitiden tager nu fin 
B. Benyndelfen til denne Stridighed 
var følgende. => Begyndelfesbogftav, et. 

- 

Sang, og . 



Begpribelfesbogftav — Beherſte. 70 Behielpe — Behendig. 

er. ſtort Bogſtas hvormed Afdelins Behielpe, v. rec. 3. ſhielpe.) fTaae 
3* i en Bog begynde. Bezgyndelſes⸗ —* komme ud meb. At b. fig a+ 

” grunde, pl. de førfte Grundtræf eller Udet; b. fig med flette Redſtaber. 
Bæevelætninger af en Videnſtab ell. Konſt. Behielpelig, adj. vedebon til Hil 
— Begynder, en. pl. —e. "den, fom nøs villig til at hielpe. At være en b. 
lig har begyndt at lægge fig efter noget. noget. (bebielpfom, adj. f. hielpſom 
At være Begynder i en Kon —— ehiertet, adj. modig, uforſagt, u 

Begængelfé, en. (Moth.) S. Lütz⸗Be⸗ fœrdet. 
gengelſe. | ,”— Behold, en. ud. pl. Siktkerhed, 8 

Behag, et. pd. pl. 1. Sindslyſt, Til⸗ uvert, uformindſtet Tilſtand. ("At u 
É. Og give Agt, med komme til fit Behold.” A. Vedel.) 

. agt.“ Popes Krit. v. Schiermann. At hold. At være i D., i god Behold 
"— finde Behag & noget. At være een til uden Fåre, uden Stade.) At fomme i 

eens B. Efter Behag, efter 53 ehatz havde han 100 Rbd. i B. 3 
OL 

Behatze, v. n. 1. (har.) være til Be⸗ et. St. hvor noget bevaret, er i Be 
hag rn Maade; vælte Behag, indtage, (G. 6. O. Beholdningsfted. Dluffen. 

.m 

ger mere ved. hendes naturlige Ynde, end miſte | tabe, give Slip paa.) At 

Pa æ (53 e g 9 2 5. ede 3" ea —2 — * >» æg - FS et 3 ” a 2 &a 8] e” 8 * 6 S Ga eee X ag rå et lad an es ð 8 e+ ca 6 | 
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ben — ſom fornemmes, naar en fands dom. 2. Lade blive hos fig. At b. ce 
t 

sig Mynfter. En b. Smag, Lugt. Lægemiddel (fom er indtaget.) Maven 
t 

i fit Fædreland,” Luc. IV. Et behageligt 2. tilovers, itfe udgivet. Boets behol 
ageligt- Formue, den beholdne engefum. — 

Veſen. — Bebegeligped, en. den Egen⸗ holdning, en. 1. (om Penge.) d. f. f. 
.Bih. for: Behag hold, færd. om rede enge t offentlige 

> 8 aA 7* | & n g & 5 &. 3 
ge 

ler. behov,” Math. 9. Det giores iffe beh 
Medfart, Omgang, Bearbeidelſe. Jordene, »Derſom det giøres behov,. at jeg og 
Agetens omhyggelige B. — Behandlings⸗ reiſe did.” 1. Cor. 16. 
maade, æn. pl.-er. MM, at behandle paa. ehugge, v. a. [f. hugge.] tilhug 

Behefte, v. a. 1. forfyne med noget hugge rundt om. ” 
om tilheftes, — figur. bclægge m. en Byr⸗ ehæendig, adj. 1. ſom har færde 
e, beſpcere. At være. beheftet med Syg⸗ Nemhed, Færdighed til en Gierning. 

bom, Godſet ev beheftet med Gield. — b. Kouſtner. bi Legemssvelſer. 2. 
B UHA LG en. . SM vidner om, er giort med Behændighed 

. ; ode e, v.2.1. herſte over, ftyre, At Snildhide Et behændigt Arbeide, Pa 
b. et Land. beherſtes af Fordomme, Va⸗ fund. En b. Lig. [for adv. behændi 
ner. — Beherfker, (en.) pl, -e. al fom findes ftundom i ældre Skrifter behæn 

— 

beherſter noget. (f. Herſter.) Om et Fruen: ”Da vinkte Gud Thor behænde,” Pål 
timmer: Beherſterinde. — Behe * sing, ſchlaͤgetr.) — Behændighed, en. ud. 

8 den iſb at an —* (1.) 

— LJ . 



Behenge — Bekiendelſe. 71 J Bekiender — Beklappe. Oy 

Vehænge, v. a. 2. befætte med noget 
bkrngmmde omhœnge. ”De behængte Of: 
friterene med Blomſterkrandſe.“ Sch 
der var behengt med Ordenstegn. 
Beher, et. ud. pl. det, ſom hører til, 

Set findes ved en Sing; Tilher; Forns⸗ 
denhed. At ruſte fig m. allehaande Be: 
her.” Hoitfeldt. — eherig, 
mrk forneden, tilborlig, tilhørende, 

Bcheve, v. a. 1. [X, S. behofan.] 
trænge til, have nodig, ef kunne und: 
ten. At 6, lp. Barnet behøver Klæs 
ix. Man behøver cl at bede om bet 
men hor, Det behøves ikke (gisres el 
frrasdent. 

te, v. a. 1. høvle ober, hovle 
cxralt. (fleldent. jvf. ubehavlet.) 
Sejat, v. a. 1. Bbefvare med ja; til⸗ 
gt „bekrcefte; modſat: benegte. (D. 

Bejemre, v. a. 1 jamre over, beklage 
ledelgen, med Jammørftrig..— Bejamz 
fag, en, 
Dadfe, v. a. 1. lade noget inddrikke 
ederdrages med en ell. farvende 

Bats. At b. Træ i Stedet for at male 
kt. Bordet er beidſet. (Ifr. bede.) — 
Zndsning, en. pl. æ- er. . 

Bele, v.n,1. (har.) ſ[Isl. bidla.] frie 
EL Segiere t, 8 At til en Pige. 2. 

At b. fil eens 

Fad ø er, 

fl) At b. en Borbrybdelfe, B. der f ender for 

urdgage Brede, man tilftgaer for at 
ngage Nisforſtaaelſe og Fortrædelighed.” 
€eren, — »Man Befiender det, man 
Ho ved; man tilſtaaer det, andre (ogfag 
litt allerede) vide.” £. Gelberg. ” Hvad 

der maa jeg å det mindſte felv 
hxerfandt,” 2, At b. i Kortſpit, kaſte et 

Htil af ſamme Farve, ſom der udfpilte. 
» behiende fig til en Religion, være af, 

antaget en vis Religion. Be⸗ 
| pl -r. frivillig eler af⸗ 
Ugen Elftaaelfe af noget, man har bes 
VE 3. for Retten, At gade fil B., 
ute, Sondheds 3. 2. Æroesbefien: 
bg Rundtlig ell. ſtriftlig Erklæring om 
— tligionsmeninger, man troer paa, eft; 
"ender fig I Den Augtburgfte DB. — 

ytte. 

adj. (tydſt.) 

Bekiender, en. Den chriſtelige Religions 
Bekiendere. 
Bekiendt, adj. v. 1. Hende af cen eller 
mange; vitterlig, aabenbar. Han er mig 
ikke b. Det er en b. almindelig b. Sag. 
En meget b. Mand (vis Perfon eler 
Handlinger mapge kiende.) At plere-fig- 
b. ved noget. Dette Sted ér b. af et 
Slag (fom der er holdt.) Han er b. for 
en ærlig Mand, b. for fin Legemsſtyrke. 
„Et b. Huus, en b. Familie (fom man 
kiender.) — At være 'fit Ngvn, fin Alder 
v., vedgaae, iffe dølge den. Han vil ikke 
pære b. at han har ſtrevet Bogen. 2. kiendt 
med, kyndig, ikke fremme, 
Huſet, med Jamiuen. At være vel bekiendt 
i en By, en Egn, et Farvand. At gisre 
fig b. med noget, I: lære at kiende, ſtaffe 
fig Kiendſtab til, — Bekiendt, en. pl.-e. 
en Perſon, man har Bekiendtſkab til og 
Omgang med; Kynding. — befiendtgiere, 
V. a 3. (fe gløre.) tiltiendegive, forkynde 
(offentlig), giore vitterlig. ”Man tilkiende⸗ 

" giver for nogle; man bekiendtgior for 
alle.” Sporon. At b. en Lov, Anyrdning. 
Xt. b. noget iAviſerne. — Betiendtgies 
relfe, cn. pl, +r. 1. Handlinagen af be⸗ 

kiendtglore. 2. Skrift, hvori det ſteer. — 
Bekiendtſtab, et. 1. den. Omftændighed 
at.være bekiendt med (iſer om Perfoner. ) 
$. Kiendſtab. At giere B. med cen. 
Jeg har intet B. til denne Mand, Det 
er et af mine førfte Bekiendtſtaber her i 
Byen. 2. Samling af Beflendte, fan 
har et ſtort, udbredt B. Han er af mit 
Kekiendtſtab. 

Bekitge, vv. a. 1.. 

beſee alt for noie. 
ekken, et. S. Bakken. Er 

. age, v. a. og rec. 1. yttre Sorg, 
Medlidenhed/ Deeltagelſe, Fortrydelſe vver 
noget. At b. eens uheldige Skiebne. Jeg 
beflåger det Tab, De har lidt. Jeg mag 
b. at jeg ſaalenge miskiendte ham. Vi 
betlege op langt fra ikke anklage Mehnes 
flet, at det 
Schytte. [At ynke cen, er et ſtarkere 
Udtryk, end at b. cen. ”Man beklager 
den Ulykfelige; man ynfer den Clendige? 
Sporon.] . 2. At betl 
fore Klage over, befvære fig. fan bez 

agtede f g for mig over den Uret, ſom 
var ſteet ham.”— beklagelig, adj. værd 
åt beklage, ſorgelig, uheldig. — Beklagelſe, 
en. pl.-r, ——. 
Beklakke, v. a. 2. beſudle med Klakke. 

Naar een beklakker fit Papir, ſom han 
felv haver kisbt.“ Holberg. 

Beklappe, v. a. 1. bifalde noget, yttre 
fin Roes derfor ved af klappe. 
Skueßiller. ”Deres Spil i det mindfte 
er bleven ulige mere beklappet. Bags 
gefen. , NERE 

Han er b. i" 

(8. kige.) betragte, 

ar været faa fandfeligt.” 

age fig over noget, 

At en" 

—2 



Betlemme — Bekoſtſe. 7 
Beklemme, v. a, [f. Hlemme.] 1. trænge 
indſlutte, bringe i Klemme. (I ældre Str.) 
»De vare faa beflemte, at de hverken kunde 
five, eler fane Undfætning.” A. Vedel. 
2. ængfte, gisre hierteklemt (neppe uden 
i part. pass.) Jeg føler mig meget bes 
Flemt. Gt beklemt Sind. »Dybe Gut 
"fra det beklemte Hierte.“ P. H. Frimann. 
De Sukke, ſom bryde ud af det beklemte 
Bryft.” Jacobi. — Beklemmelſe, en. WÆngs 
ſtelſe, Hierteklemmelſe. 

eklikke, v. a. 1. beſmitte med Klikker 
" eller Pletter. br. fielden, undtagen ſigutl. 

for: tale ilde om, fætte Plet p. eens Rygte. 
Bekline, v, a. 1. voverkline, bedekke 

med noget paaklinet. … 
Beflippe, v.a.1. Vippe Kanterne, def 

" Bderfte af VALGT Ellppe rundt om. 
Beklumret, adj. tung, trykkende, qualm, 

lummer. (om Luften, dagl. T.) 
Beklæde, v. a. 2. ifsre Klæder (men 

fun om Xrestloæder, og v. hoitidelige Lei⸗ 
ligheder.) Han' blev beflædt m. Ordens⸗ 
dragten, m. Ordenstegnene. 2. overtræflfe, 
belægge, betrekke. b. en Væg med Bræs 
der, Tapeter. Slottet var udvendig be» 
Plædt medsMarmor. — figurl. Marken er 
beflædt med Blomſter. 3. ſigurl. b. et 
Embede, en Poft, en Værdighed 3: fore: O 
ſtaae, være i. Befiddelfe af. (ſieldnere bru⸗ 
eg: b. een med ét Embede, en Vardig⸗ 

. hed.) — Beklædning, en. pl.-c. 1, Gier⸗ 
ningen at beflæde. 2. det, hvormed noget 
er overtrukket eller bekledt. 3. af Plans. 
ker, Bræder. En Betlædningsmuur (f. 
Er. uden om en Jordvold.) . 

Beknibe, v. a. 3: ſtnibe.] formindſtke, 

Tale. Ligeledes br. i dagl. Tale Bekneb. 
Ut være iBekneb, i Forlegenhed.) 
Bekomme, v. à bekom, bekommet. 1. 

erholde, modtage. 2. opnade, erhverve. 
Hvo Eſlet faaer, den jo bekommer ogſaa 
Ørimen.” Holh. P. Paars. ”Man faser 
det, man ikke havde; man befommer det, 
man føger; man forhverver det, man glor 
fig Umage for.” Sporon. 

omme, v. n. virke paa, have god 
eller ond Birfning paa. Maden har ikke 
bekommet mig vel, - Det befom ham ilde, 
at han vilde blande fig I Striden. 
Bekomſt, en. Fyldeft, ſaameget fon b 

behøves. Kun i den Talemaade: At faae 
fin Bekomſt. (faac nok, eller ſaameget, at 
man ikke ſtistter mere; ogſaa af det, man 
et ikke ſtotter om.) »Man kan her let 
ane fin Bekomſt af Kirketaarne.“ (blive 
ØR åt ſee dem.) Baggeſen. Labyrinth. 

Bekoſte, v. a. 1. koſte paa, anvende 
arte aa, gisre Omkoſtninger paa. fan 
ar bekoſtet meget paa denne Bygning. 

(Moth.) 2. anttaffe for Penge, lade ſtee 

” Er må 

dyr, koſtbar. — 

.om det, ſom gif for fig i dett 
tage fra. At b. eens Indkomſter. (dagl. B 

paa fin Befoftning, "At b. noget af I 
At b. fig en ny Kiole. b. et Bey up. 
befoftelig, adj. ſom udkrever Befoftni 

ckoſtelighed, en. ud. 
Beſkaffenheden, at være bekoſtelig, K 
barhed. — Bekoſtning, en. pl. — er. 
eg Anvendelfe paa en vis Ting, et 
—* ende. At fætte fig, af føre cc 

. t anvende, gierxe 68. paa no 
Paa egen, paa Andres Befoftning. ( 
Omkoſtning.) ... | 
Betrandje, v. 8. 1. pryde, behæ 

md Krandſe. »Bekrandſet fom en 3) 
ftaaer nu den hele Jord,” Rein. — 1 
krandsning, en. pl er. 

Bekrige, v. a. 1. vaafeøre' Krig, o 
falde. med Krig. ”Da intet mere var 

. ude, betrigede.de hinanden hiemm 
J. Boye. — Bekrigelſe, en. (VB. S.“ 

Betræfte, v. a. 1. give mere Simi 
beſtyrke. D. Bibel. (forældet,) 2. g 
Kraft ved Samtykke; beſtyrke, ftadfæ 
At b. med Ed, b. mad Haand og Se 
At befræftes i det Gode. b. et Forbu 
En befræftet (verificeret) Gienpart. 3. 
vidne Sandheden af, forſikkre, vej 
Nogle befræftede, Andre benegtede 1 
4. ftadfæfte, beftyrfe ved nyt VBidneebn 

enne Efterretning er ikke med ſidſte 
bleven befræftet. — Bekraftelſe, en. 
Gierningen at bekrefte. Denne Tider 
behøver B. 2. det, hvormed man befr« 
ter. En ſtriftlig Bekræeftelſe. 
Bekymre, v. a. 1. (tydſk.) volde Si 
røre Sindet. 2. bekymre fig om. a) bru 
fig om, ændfe.  ”Hvo bekymrede fig Me! 

e Land 
afth. b) have Omſorg for. — bekymr 

adj. v. 1. urolig I Sindet, førgende, fo 
fuld, uglad. At være b. over noget ; f 
een. bekymret ev man over det, ſom 
arligt; bedrøvet over det, ſom er ond 
org fuld over det, ſom er nagende.” Sy 
ton. 2. bekymret for noget 3: omhygg 
lig, ſom ændjer, fænfer paa. (ſieldner 

ghold vare de befymrede for 
fætte,” Guldb. ”For Evigheden dog 
lidt bekymret ere.” Holberg. — Bekyr 
ring, en. pl. - er. Zilftanden, at va 
betymret, Sorg, Sindéuro.  ”Du m 
B. gaaer og førger for. dit Brad.” He! 
efymringsfri, adj. (kummerfri.) 

ekempe, v. a. 1. føre Strid imo 
bekrige, føge at overvinde. At b. ſi 
Lidenſtaber. ”Naar Seierherren ſtal 
felv befæmpe,” S. Blicher. 

Belade, v. a. 1. belægje. 2. bebyrd 
overvælde. b. med Forretninger. bela 
med Sygdom, med Borg, Gield. 

Belaſte, v. a. 1. d. ſ. f. belade. (€ 
lade, belæffe.) 
Belave, v. rec. 1. giore fig vrede fi 
berede fig til, være betæntt p. (noget, ma 

Bekoſte — Belade. 

2 
i 



aa 

Belade — Belpſe. 

por, beredt, betceatt. At vœre b. paa nos 
$7. Jeg var ikke b. pan et ſaadant Beſog. 
Eder, v. a. beloe, beleet. lee over, 

per til Gicaftand for Catter. At belee 
deedens Dageligheder. At belee een i fit 
diertt. ”GaØaare bryſter fig, en andens 
Fri deler.” Holberg. ꝰDu græd og jeg 
helse din Zaare.” Evald. (WMan beleer 
css Foteſtillinger og uperfonlige Gien⸗ 
t.ade; man udicer fun Perſoner.) 
Deleilig, adj.” begqvem i VHenſeende til 

ẽted er Tid. Dette 
bdeligt til en Sammenkomſt. Vi vil ops 
ſette tet til en 5. Tid. Idag er det mig 
Se igt. — Beleilighed, en. Be⸗ 
ængd i Henſ. fil Beliggenhed ell. Tid. 
ct bragel.) Tid og B. for Chriſten⸗ 
dexen til af grundfælte fig.” Mynſter. 
dere, v. a. 1. indfluͤtte et befæftet 

Eted aed Krigsfolk, for ved Angreb og 
Schedning af fvinge det til Dvergivelſe. 
Ir b. ca By til Landé og Bands. = Bes 
smng, en. pl. -æ. Gierningen at bes 
lin; Zilſtauden, at være beleiret. — Be⸗ 

ekonſt, en. den Konſt, at beleire 
stile og indtage Fæftninger. (Malling.) 
Klem ig, en. den Dee af Krigen, 
ker Seftaaer I at angribe og'at for[vare 
fækalnger. k 
Beleure, v. a. 1. [N. &. belemmern.] 

bette, dofolde et Rum faaledes at man 
br ci fan røre eller vende fig. — belemret 
ut, i daglig Tale bebyrdet, beladt med. 
Den nuværende Occonomic belemrer fig 
Er med ſtore Indkisb.“ Rahbek. 
Belene, v. a. 1. forlene. b. een med 

tt Itevſtab. — Belening, en. pl.- er. 
Beleven, adj. pl. belevne, artig, om⸗ 

gxagelig, af god Levemdade. En dannet 
ta b. Mand. — Belevenhed, en. ud. pl. 
(Comitas. Roth.) ' 
Veligge, v. a. belaae, beligget. befove, 

kizangre. b. ef Fruentimmer. (Mærkelig 
ce her den fra Stammeordet afvigende. act. 
Sug af ligge.) 
Beliggende, adj.v. 1. fom er og bliver 

Cagrate paa ct vift Sted. Sktibet kal ikke 
Nine der beliggende. 2. fom har en vis 
&liggenfed. Byen er vel b. til Handel. 
Gt vær b. (nærliggende). Sted. — Belig⸗ 
gende, et. d. ſ. f. Beliggenhed. (Sneedorf.) 
Beliggenhed, en. pl. —er. Et Steds 

deit, Seſtaffenhed i Øenfeende til Plads 
fr, fvor det ligger: Situation. En god, 
ſtien, fordelagtig, flet Beliggenhed. 
Belove, v. a. 1. -tilfige, love, udlove. 

(tan i part. pass.) Den belovede Hielp, 
Ætenmug. ' 
Belure, v. a. 1. lure paa. 2. befnære. 
Velyſe, v.a.2. give Lys, udbrede Lys 

er Syning over. Et ẽanbſtab „belyſt 
df Rorgenſolen. — Belysning, en. det, 

78 .' Belpsning — Belsbe. 

ustr,) at db. fig pan AÆngreb. — belavet,. 

Sted fandt man " 

"”dom.” Schytte. 

med 

N 

at befnfes, eller at være belyſt. ; En riges 
lig, fvag, rigtig B. ”I falſt Bel 
aabenbaret. Baggeſen. 

elyve, v. a. veloi, beloiet. lyve paa 
een, before ved Løgn. 
Belaßg, et. 1. d. f. ſ. Belægning: 2. 
Bilag; det, hvormed et Document belægges 
til Beviis og Beſtyrkelſe. 

Beclægge, v.a. belagde, belagt. 1. for⸗ 
føne, bedekke, ved at lægge paa ell. uden 
om. At b. ct Tag med Kobber. Bb. en 
Tonde med Baand, et Gulv m. Bræder. 
At belægge en eng i Dofpitaler: bes 
emme den for en vis Syg eller Træns 

gende. . pan har Rettighed ril at belægge 
en Øeng i BWartou.) 2. ſtiule, overdrage. 
Markerne ere belagte med Snee. Bandet 
var belagt m. en Jisſtorpe. 3. paalægge 
betynge. Diffe Varer ere belagte med bø 
Told. Landet et belagt med månge Skat⸗ 
ter og Afgifter. -”At belægges med Zræls 

4. omringe, indflutte, 
beſœette. At b. en Fæftning, indſlutte den 
med Krigsfolk (blokere, uden egentlig Be⸗ 
lelving eller Angreb.) Tauſſen. b. en Vel 

ropper. (befætte.) 5. JLovſproget: 
At b. cen med Arreſt, fængjle. At b. en 

orbrydelſe m. en vis Straf. (A. Orſted.) 
t b. et Regnſtab med Quvitteringer, b. 

en Stævning m. ſtemplet Paplir. 6. nævne. 
At b, en Ting m. fit rette Navn, »Skieb⸗ 
nen, eller hvad man tankelss belægger 
med dette Navn.” Baggefen, 
veed godt at-b. fine Ord (at indflæde dem 
i et overtalende Borebrag.) == Belæggelje. 
en. Gierningen at belægge (V. 9. O.) 
Belægning, en. pl - er. d. famme. 2, . 
det, hvormed noget, iſer Toi, Klæder, - 
belægges. Skræedderen har beregnet faa 
meget til Belægning. . 

elære, v. a. 2. underviſe, give Lœre⸗ 
regler. At tale i en belærende Zone. 

Beæffe, v. a. 1. betynge med Byrde 
eler Læg. At b. cen med meer, end han 
fan bære. At belæffe (overvælde) cen m. 
Arbeide. ' 

Belæſt, adj. v. (langt æ.) ſom har 
læft meget, har megen Læsning. Vel b. 
i Bibelen. Gan er meget b. uden at være 
lærd. ”En lærd Wand (fom veed og for⸗ 
ſtaaer meget) fan ogfaa den være, fom 
for læft fag, men gode Skrifter; en bes 

ft Mand maa have læft mange; ogſaa 
eite.“ Sporon. (subst. Belaſthed fore⸗ 
ommer vel; men er ikke alm. optaget. 

Endnu mindre Seleſenhed. Sporon.) 
Beleb, et. ud. pl. 1. det, hvortil flere 

Penge, ſammenlagte, beløbe fig. Reg⸗ 
ningens B. 2. Færdighed, erhvervet ved 
— elſe. (Routine.) pan har et godt 
Belob i diffe Forretninger. (B.S. 9.) 

Beloebe, v.'a. beløb, beløbet. berende, 
beſtormo. (P. Clauſſen.) — beloben, adj. v. 

i) 

sa 

7. Dan 



Beloden — Veinurke. 74 
rt, fevanbret, — Aj i dvd 

egnffabsfager. (Moth. raf: 
enhed, en. ud. pl. d, f. f. Beleb, 2, 

obe, v. n. og råc. udgiøre i Penge. 
Pantet fan belobe heiere.“ D. Lov. 
m ofteft recipr. Mit Udlæg bes 
ig til — Gielden beleb fig til meer, 
n eiede. "7 ! 
onne, v. a. 1. giengielde, veder⸗ 
een dét Gode, han har givrt, paa 
ade, der et er ligefrem Betaling. 
onner en Arbeider; man belønner 
fent Wand, en ædel Handling. At 
Gode og ftraffe det Onde. Kongen 
ede ham for denne Handling. Hvor⸗ 
il jeg b. dig? (jvf. lønye.) = Be: 
g, en. pl. —er. 1. Giemingen at 
ꝛ. Straf og I. "2. det, hvormed 
onnes for en Fortieneſte, eller god 
ig. Hau fil eu anfeelig Belenning 

le den, fom bes 
Troſtab. 
mner, en. 

en ånden for noget, »Vi vide, 
at du bliver deres Belønner, ſoni 

;” Mynſter. 
ale, v.a.1. male allevegne, (helſt 
ziir.) overmale. At b. Vægge og 

ande, v. a. 1. befætte med Mands 
tb. et Skib, en Flaade, en Fæftning. 
forſteerke fig ved Mandſtab. (Svits 
— Bemanding, en. 1. Gierningen 
—VF Be ætning af Mandſtab 

e. a Skib i 
dt, adj. fom ev meldt om, oms 
edvanl. ud. Art.) Hvad han ſtri⸗ 
bemeldte Sted i Qogen. (Defaa f 
nf. nysbemeldt, ſidſtbemeldt.)/ 
ſere, v. rec. 1. bemægtige fig, faae 
d. At b. fig en Stad, Feſtning. 

dlet, adj. fom har Midler, er 
med Formue; formuende. [Ivf. 55 

mådige, v. a. 1. give Myndighed 
gt til af gisre noget, eller til af 
for en Anden. (auctorifere; be⸗ 
f. det forældede mynde.) — Be⸗ 
lſe, en. J 1. d ſ f 

gtige, v. aa. og TeC , . eo Fo le 

te. (foreldet.) 2. v.rec,, tilegne 
mægtigen, vinde ved Magt. At b. 
dens Eiendom. — fig. Brede havde 
Be fig hans Sind. (bemægte fig, 
Langebek og D. Guldberg. ”Den 

vi bemægte og fom Jordens Bø, 
Schytte.) — Bemægtigelfe, en. 
nge, voa.1. blande. bemænge 
'eratte fig med, blande fig f. 
rfe, v. a. 1. blive vacr, fagts 
t b, Tingenes Liighed og Forſtiel. 
f-) 2. med" Flid lægge Mærfe 

J- 

»Udtale gior, at dette nu er næften afla 
— Vemoiciſ⸗ i $ 

ningen at benaade. — Benaadning, 

blev bemerket ved Voffet, at tes til Farvning. 

Bemærte — Bey 

Konger færge talte med ham. San fi 
ber overalt efter at blive bemærket. 
gisre fig bemærket. 3. gisre en Anm 
ning, anmærfe. Jeg maa herved b. 4. 
trykke en vis Mening; betyde. Hvad 
mærker dette Ord ti "det et = 
mærkelig, adj. ſom fan 6 ties; k 
delig, — Bemærtelfe, en. pl. - x. 1. k 
ning, ſom et Ord udtrykker, Betyd 
Ordet bruges i to Bemeerkelſer. (sign 
catio.) 2. (fielden.) Gierningen at læ 
Mærke til, Jagttagelfe. (observatio.) 
Bemærkning, en. pl.-er. 1. Anmærfni 
(annotatio) At giore fine Bemerknin 

emærfninger c 

e. 

ved noget, »Tomme | 
betydelige Ting.” Bagg. 2. Jagttage 
Bemode, v. a. 1. foraarſage Meic 

Umage; befvære, umage, (Den æl 
Form, for: bemøie,) — Bemodelſe, 
(P. Clauſſen.) | 
Bemege, v. a. 1. forfyne med M 

(i lav Talebrug: deſndie 
Bemoie, v. a. 1. d f. ſ. bemede, (fi 

heden med det foregaauende Dvd i den da 

e, en. (hellere bruges : 
ftræbelfe.) 
Benaade, v. a. 1. aflægge m. en Na 
eler Naadegave. Kongen har benge 
ham med, en Xreåtitel. ”Den Hoic 
Sendebud hilfede hende, - fom den ben; 
dede, den velfignede blandt Quindern 
Mynſter. 2. tage til Maade, eftergive 
ortient og idemt Straf. Kongen ben 
ede ham. Forbryderen blev benaadet 

Livet. — Benaadelſe, en. pl. -r. St 

lL.—er, 1. det, hvormed een bengad 
Rk Eftergivelſe, Formildelfe i Straf. SÅ 
af: Benaadningebrev, Benaadningsgru 
(G. til at benaade. Ørfted,) enaa 
ningsret. (Malling.) 

enauelſe, en. pl. r. Hierteqvaln 
ondt for Hiertet. (d. Zale.) ”Den py 
tede Hofmand Benauelfer FE.” Storm. 

Benauet, adj. [Holl. benawt.] fom h 
Benauelſer; beængftet. . 

Benegte, v. a. 1. negte, fige nel t 
(modſ. befræfte.) Den ene benegter, hv 
den anden bekræefter. 2. fragaae ; neg 
at have giort eller fagt noget. (modſa 
tilſtaae, deftende.) Bekiender han nogi 
fom han fiden benegter.” D. Lov. — 
negtelfe, en. pl.-r., (modſat: Betræftel 
Zilftagelfe.) . . 

enet, adj. f. under Been. 
Bengel, en. pl. Bengler. Haandfan 

hvormed Skruen i en Bogtrykkerpreffe 0 
dreies; Preſſebengel. 2. et Skieldsord. 

Benytte, v. ret. 1. tage Gar 
og Brug af, nytte, beticne fig af. At b 
nytte Lciligheden, Denne Plante beuy 

At benytte fig af fi 

e 

| 
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— Benyttelſe, en. Brug, A Beraabe, v. rec, 1. anfen 
ing. fe at beſtyrke eler bevife hvad mc 
Seroye, v. 2. 1. navngive, nævne, hvad man gier Paaſtand paa. 
Re med et Ravn. — benævnt, bemeldt. paa en Forfatters Vidnesbyr! 

: forbenævnt, fidfibenævnt. Forfæedres Fortienefter, 
Bcordre, v. a. 1. befale; foreſtrive. 4 Beraad, et. ud. pl. Overlo 

gele, v. 2. 1. belade, belæfje med ning. ”Den BVelledning for 
Hutter, beparke en Vogn. . langſom og efter lang Beraad. 

| v. a, 1. forſyne m. Pand⸗ At gløre noget med B., m . Bependfre, er Hæde At ftaae, være, gaage i DB. nr 
& I Pandfer, (MotB.). med en Anden om noget. At „v. a. 1. befætte med Plan⸗ IB. — Han var i B. om han g fler ærter. — figurt. At beplante en tet (var ikke enig med fig ſelv mc Kanoner. — Beplantniug, en. Beraade, v. a. 1. overlæ; -€r, 

. . Beraad. At hb. en Gag. (Hr 
Sepligte, v. a. 1. 6. forpligte. . beraad, (beraadt, beraadet) ove Bepryde, v. 2. 1. (Arrebo.) Sepryde, beraad, vel b. Hu, med fuldt 
—e— Beraade, v. rec. overlægg 

wa. werſtree med Puͤdder. Ig. At beraade fig med fine 
Zeqvem, adj. pl. bequemme. 1: tlenlig. 8. Bedel.) . 
—9 el flitfet. En hertil b. Materie. Beram, et. fun i den Tale: til et Enbede. ”De Lemmer, fom ikke Beram, paa et B., pag Slu 
Ce beqvemme" til deres naturlige Forret⸗ Treef. (Paa eget B. efter eget 
rager,” Øncedorf. (ivf. duelig.) 2; påse "egen Haand.) SR: 

3 afpaſſet. En b. Setlighed. Et  Beramme, v.a.1. beſtemm —* Sted. 3. beleilig. En b. Tid. At ð. en vis Tid. Brylluppet e k tttet til Magelighed eler Beqvems til i Morgen otte Dage, at f 
maigted. Ga b. Bolig. — Beqvemhed, i Mornen otte Dage, — Bera: 
5 ter Egenſtaͤb, at være bequem. ”BWed Berberis, en. pl. ſer. ei 
—5 tan en Aing giøve noget, og med rede Bær af en flærk, me 

Beqvemhed blive til neget.” Sporon. Syrlighed. Berberis volgari 
Begvemmelig, adj. og adv. 1. d. ſ. ſ. bruges ofte om Bærrene.) D 

køræ, 4. beqvemmelige Gærelfer,… 2,. berishegn, Berberisſaft, o. fi 
fr mgd Beqvembyd lader fig giore, len⸗ Berede, v. 2. 1. o 2. fætt; 
Mig. begvemmeligen, beqvemt, adv. . brugbar Stand. At b. Skind, 
Bigelig, paa en begvem Maade. — Be⸗ b. (tillave) Lægemidler, b. et O 

—— 

ed, en. pl. - er. 1. den Be⸗ b. Veien for cen, bane Vei, fl 
fefenhed ved en Ting, at den er begvem, til. 2. fætte en Perſon 4 de 
få. ma Med B. 3: påa en bequem, han bér været, forberede, 9 

en lrmpelig Maade. 2. Lyſt fil at have det At b. een, b. fig -til Dø 
bryremt, Magelighed. At elſte DB. ”Det til en Reje. »For at berede 
tt ter emmelighed for hvilter vi ſoge rende, hvori de fendtes.” D 
Paeftad,” Mynfter.. At førge får fin 2: være beredt (belavet) paa no. 
Citer fa B. (i god Mag.) 3. (pi.-er.) redelfe, en. terningen at ber 

; form hielper til Mageligheb, en Ting ” Doden. — Beredning, en: 1. 
fl Jadretning, hvorved man førger for at berede. Skindets B. 2. de 
fa Mageflighed. Liveté Beqvemmeigheder, redet, fat i Stand, i en vis Genf 
"ve , Å hvilte Menneffene have ereden, adj. v. S. berid 
W føre udvortes Beqvemmeligheder.” Veredſtab, i B., adv. paa 

W til Nede. At have, holde n 
Sequemme, v. rec. 1, lade fig bevæge være, flage, holde fig iBere 

fer fetmaae til. (med Bibegreb om en -Beredvillig, adj. (tyde Fi 
yt tvangen celler ikke ganfte felvillig bon, ganfte villig. (VB. S.. 
Cfrergivenfsd.) At b. fig få noget. ”Fols redvillighed, rn. ud. pl. ir 
fit begvemmede fig fil at antage ben nye at være beredvillig, Redebo 
Satstienefte, f hvof lidet den var inde -Beregæg, v. a. 1. udrege 
Feltet efter deres Sandſer.“ Schytte. At flere Tal eler Summer. 
late fig 6, Moth: der ogſaa har Tale⸗ nakken, Planeternes Gang. 
maaden: At b. cen til noget. Denne er en Bygning vil koſte. — figur 
kræftet Ugeſom Brugen af bequemme, Kræfter. 2. føre til Regning 
Intrans for: fømme, paſſe fig, paſſe. i en R. At b. til Indtægt, 
bem beqvemme diſſe Lærdomme bedre Heri et ikke beregnet hvad Su 
mt 962” B. Thott. - , .… 3. dele efter Udregning, lig 

— — — 



Lov.) — Beregning, en. 

hm 

: folk. 

" tælle, forebringe, 

"Arv (har Arveret.) 
efter Lovene var berettiget.” Schytte, 

Beregne — Berige. 

ler. Gier⸗ 
ningen, at beregne; Overflag, Sammen⸗ 
regning, Ligning, Udregning. Rentes B. 
At gisre en B. over noget. Efter Bereg⸗ 
ningen har enhver ſaameget at betale. 

ereiſe, v.2,2. tel e omfring i, omkring 
til, langs med. At b. ct Land, en Kyſt. 

: fan har bexeiſt Kiobſtederne i Siælland, 
. be ergfe Der. — bereiſt, adj. v. ſom 
har meget, En b. Mand. At være 
vel bereift i et Land. ' 

Bexende, v.a.2. indſlutte med Krigs⸗ 
At berende en Feſtning. (Moth. 

V. 6. O.) forceldet. 
Berette, v. a. 1. [T. berichten.J 1. fors 

emfore. At b. en Sag 
med ale Omftændigheder. 2, melde. ”De 
berettede denne Begivenhed til Rom.” 
Baſth. (Tydſt.) 3. meddele Alterens Gas 
cramente til cen, fom er Døden nær. At 
b. en Syg, en Doende, en Misdeder. 
(egentl. vel: borede.) — Beretning, en. 
pl. - er, Fortælling, Efterretning, Unders 
tetning. En udførlig, neiagtig, paali⸗ 
delig, falſt Beretning. — Berettelfe, en. 
Syges Berettelſe (til Døden.) . 

Serettige, v.a,1. Give Rettighed. At 
b. cen til noget. Gan er berettiget til 

»Berettiget til at fåretage fig noget er 
den, ſom har Rettighed dertil; befoiet 

. ogfaa den, fom har Aarſag.“ Sporon, 
,» et, [Denne i det Islandſte og 

Tydſte brugelige Form af Ordet Bierg, 
- har næret optaget i. ale Blergværfesudtryt 
- (f. Er. Bergamt, Berghauptmend, Bergs 

er den brugelige danſte Form.] J 

i Slags ftore" 

vel bereden Rytter. 

mand, Bergmeſter, Bergverk, o. fl.) 
men er dog, ved diſſe Ord, foarſt I en ſildi⸗ 
ere Alder indkommen i vort Sprog ; og 

formodentlig tildeels ved de tydſte Biergs 
ole, fom i Begyndelfen brugtes til Gærs 
erne. De omtalte Ord, forſaapidt ſom 

her ev Sted til at forklare dem, findes ders 
for anførte under Bierg, ſom nu allene 

Bergefiſt, en. ud. pl. et 
Torſt, fom tørrede udføres ifær fra Ber⸗ 
gen. (Andre ville. ſtrive Ordet: Bergfiſt, 
og udlede det af Berg, Klippe. f. Klip he. 
Beride, v. a. bered, beredet. 1. afs 

rette en Heſt i Rideſtolen; (Moth) tilride 
(ſom nu mere br.) 2. beføge en Strek⸗ 
ning t. Heſt, ride omfring i. Skovrideren 

berider Skoven. 3. partic. bereden, bes sg 
redet, forſynet med Heſt eller Heſte. 

Et vel b. Rytteri, 
lige efter det Tydſte.) = Berider, en. 

en, ſom forftaaer at tilride Heſte og at 
give Underviisning i Ridekonſten. 
Berige, v. a. 1. gisre rig, forøge cené 
Velſtand, Formuc, At b. fig ved Handel. 
2. forøge et Forraad. At b. fin Maleri: 

h "0 - 

»Enhver ſom dertil .? 

⸗ 
U 

æ Berige — Beromme. 

famfing med gode Stykker. — Berige 
en. pl. -r. | 
Berigtitze, v. a. 1. giere rigtigt, 51 
ber var galt, rette. . | 

Beringe, v. a. 1. indſlutte, omri 
med Folk. (P. Clauſſen.) | | 

Berlinerblaat, et, Et Slags Farvefi 
fom bl. a. laves af Oxeblod, med BUK 
ding af Allun og Jernvitrioi. 
Bernſteen, (tydſt) ſ. Rav. 
Beroe, v. n. 1. henſtage, udſœettes 

en vis Tid, eller for beſtandig; forbli 
Derved ſtal det b. Den Sag Ean b. 
"en mere beleilig Sid, 2. Grunde fig pi 
Det beroer p. ct gammelt Sagn. 3. Ko! 
me an paa. Min Velfærd beroer herp: 
Det "maa 5. paa ham ſely, om han 
modtage det, eller ikke. ”Med hvilke C 
ver vi ſtulde udruſtes, beroede ikke p 
og ſelv.“ Mynſter. | 
Berolige, v. 2.1. ' giere rolig, ſti 
tilfrede. Ingen Troſt kunde b. heni 
”At berolige fis oner Andres Lidelfer 
Mynſter. — Beroligelfe, en. - 

Berufe, v.a.1. (S; Ruus.) 1. gig 
druükken. Denne DE rufer let, er m 
et beruſende. 2. figuvl. 2) overvælde 1 

fandfelig Nydelſe. At berufe fig i Velly 
”Berufet af Ynde.” Baggeſen. ”For 
beruſet Sandſers Trel ſtal Glæden haft 
flye.“ Rein. b) begeiſtre, henrykke.“ Hov 
Minde min Aand beruſer.“ Baggeſe 
= beruſet, adj. v. drukken, beſtienket. 
Beruſel e, en. 

Beruſte, v. h. 1. bevæbne, udruf 
( P. Clauſſen. Vel beruſtede Foik. Vedel 

Beryge, v. a. [f. ryge.] bruges unde 
tiden for: berøge. . 
i erygte, v. a. 1. bringe i Vanrygt 
gisre mistænkt for en Forſeelſe eller Fo 
brydelfe. ”Paa det den berygtede, 0 
han uſtyldig er, el ſtal komme i Va 
rygte.” D. Lov. (fielden brugel. undtag 
i part. pass.) beẽrygtet, adj. ſom 
mange bekiendt fra en ſlet Side, fom hb 
ondt Rygte, Han er berygtet for Bedr 
gerler i Spil, ſom en faljt Spiller. 

erygtet Fruentimmer (fom har ondt Ryg 
for Ufydhed.) . 

Beryl, en. pl. — ler, ” En Xdelſteen 
ſogron "Farve. 
Berege, v. a. 1. rtøge omkring, [al 

glennemtrænges af. Møg. 
Beromme, v. a. berommede og berømt! 

beremt. roſe hoiligen; tillægge Becen 
melfe. — beromt, adj. v. "vidt bekiend 
navntundig ved udmærkede, helſt go 
Handlinger. Han var b. for fin Kon 
Lærdom. En b. Konſtner, Lærd, Genera 
Ved denne Handling giorde han fig me 
berygtet, end berømt. En berømt Man 
er den, hvis Ære, og en berygtet Man 
den, hvis Skam mange fiende,” Sporon 



Udi 

VSersmme — Befidde. ” 7 

(ce sevnfnendig ) * berounnelig, adj. 

— prifelig. berommelige Gier⸗ 
mat. Et berømmeligt Navn. 2. ſom 
3 telder Berommelſe. Gt b. Vidnesbyrd. 
3, detet. Et beremmeligt Navn, — Be⸗ 
remmdighed, en. ſ. Priisværdighed, Roes⸗ 

ighedb. — — en. i =t. 
i. Giecni at bersmme, at tillegge 
fr Rv. Gan fortiente den B. man 
gi2 ham. 2. priisværdigt, beromt Navn. 
I: indlægge fig B. Fan har den B. hog 
ce, at være negennyttig. | 
Berere, v. a. 2. rore ved. ( Hos Moth 

alsne: røve ded p. en ufømmelig Maade.) 
z fie. handle om, omtale. ”En Materie, 
ka fan ofte har berørt I fine Blade.” 
Satbet. pan undgik at b. denne Gag 
ta gortelling«, — Beretelfe, Berøring, 
. pi. - et. "” 

Berove, v. a. 1. egentl. frarsve; men 
fr. meft for: | flille ved, betage. Sygdom 
bzr berøvet ham hans Kræfter. Han har 
fr: Rarndommen af været berøvet fit Syn. 
= Berevelfe, en. det, at berøve eller at 
bare berøvet noget. Synets Berovelfe. 
Beſeee, ve a. 1. forfyne (Jord) med 

netsagt Gæd. At beſaae et Stykke Ford, 
m dare, med noget. — Befaaening, en, 
Beſen, en. pl. —er. (Hollandft.) det befin 

aadernte Seil paa Beſanmaſten eller Me⸗ 
fsrmaften , fom er mere brugeligt. 

„v. 2. beſaae, beſeet. tage noie 
i Sieſn. At beſee et Huus, en Maleri⸗ 
kuling, b. fremmede Lande. At b. fig 
i et Speil) >: betragte fig ſelv. (forſtiel⸗ 
Et fra: at fee fig om.) ”WMan befeer af 
Krsgierrighed (ell. Bidelyſt;) man befigter 
cPligt; beſtuer af Forundring, eller for 
ut at fatte, hvorledes Tingen er.” Sporon. 
Beſegle, v. 2.1. luffe v. Segl, forfegte, 

btræfte, ftadfæfte v. Segl. At b. et Do⸗ 
tascat. befeglede Breve. — fig. ftadfæfte. 
Zu Zre, han havde bekiendt, beſeglede 
fan med fie Blod. — Beſegling, en. 
Adele, v. a, 1. 

Zi b. et Sav. 2. præve et nyt Skib i 
Eeca. Fregatten ev ude for at beſeiles. 
VRoth.) 3. part. befeilet bruger A. Vedel 
Faa lignende Maade ſom bereden om Ryt⸗ 
fra, ”Hading var alligeveb bedre beſei⸗ 
let og undfigede dem.” (Saro 16.) — Des 
Fimg, en. pl.-er. Gierningen at befetle, 
1 3 2. Sktibet er ude paa Beſeiling. 

efidde, v. 5. befad, beſiddet. have'i 
fin Bold, være Herre over, eller Bruger 
df. At b. ſtore Midler. At b. (beboe, 
bruge) en Bondegaard. (D. Lov.) figur 
At b. etat Indeſi, Tillid, Fortrolighed. 
2 have, være forſynet med (om Naiur, t 
Gaver, Egenſtaber, Kandſtaber.) At b. 
—J foran , Fortienefter. (ſ. ie.) 
3. At e Betten, (om Dommeren 
tellade Dommerſeodet. (D. £ov,) > Bø 

y 
⸗ 

befare med et Stib. 

delfe, en. 1. bet, at beſidde noget, At 
ve noget i B. Af komme, være, fætte 

fig i B. af noget, B. gior ingen til Eier. 
At. fage et Gods, en Gaard i B. 2. det, 
man befidder; Gicndom (ifær faft.) Han 
har betydelige Befiddelfer. i Frantrige. 
De danſte Beſiddelſer i Oſtindien. — Be⸗ 
fiddelſesret, en. lovlig Net til at beſidde 
en Ting. — Beſidder, en. pl —e. den, 
fom. befidder, er i BVefiddelfe af noget. 
En retmesfig, uretmægfig Beſidder. En 
fvigagtig, en troſtyldig Beſioder (ſom need 
af, eller ikke veed af at hån befidder det, 
han ikke [ovligen eler. bå 4 J 

Befigte, v..a. 1.*naie underføge en ' 
Tings Beſtaffenhed, efter Befaling eller 
paa lovlig Maade. At lade en Eiendom, 
en Stade b. af Synsmeend. — Befigtelfe, 
én. pl. - r. 

Beſinde, v. a. ogrec. 1. betænke, over⸗ 
veie. (i ældre Str.) Mange, ſom dybere 
beſindede hans Idræt.” Vedel, »Beſin⸗ 
Ser ret, hvad Himlen vil,” Bording. 2. 
recipr. a) mindes ved noiere Eftertanke. 
Jeg fan ikke befinde mig at have hørt det. 
b) ſamle Tankerne til at fatte en vis Bea 
flutning. Jeg vil førft befinde mig derpaa. 
c) fatte et andet Sind, betænkte fig. Han 

dede fig og opgav Reiſen. — Befinz 
delſe, en. At kamme til 
tet Eftertanke, til klar Erkiendelſe. 
Beſindig, adj. ſom betænter, overveier 
Folgerne af ſine Handlinger; ſom ikke 
overiler fig, ſindig. 
en. ud, pl. (A. S. Vedel.) . 

Befiæle, v. a. 1. give Sicel. Et be⸗ 
fiælet Legeme. Menneſtet er ikke Legeme 
og Stæl, men et befiælet Legeme.” Ho⸗ 

"mis. 2. oplive, ſtyrke Siælens, Kræfter, 
Det var Mod og Frihedstiærlighed, ſom 
beftælede dem. betiælet af ædle Følelfer, 
af Penneſeticrughed 3. poet. give Liv, 
Aand. 
Strænge.” P. H. Frimann. 

Beffade, v. ax 1. brugtes tilforn i St 
for det nu brugelige: beſtadige, v. a. 1, 
tilføie Stade, gier .brøftfældig. Et beſta⸗ 
"diget Redſtab. Deraf: Beſtadigelſe, en. 
pl.-r. (£0$ Guldberg : Beftadelfe.) 
Beſtaffen, adj. pl. & é. ikket, 

dannet, artet, indrettet. enneſtet ev 
ſaaledes beſtaffent. Denne Sag er anders 

ledes b. (forholder fig anderledes) end man - 
troer, — Beffaffenhed, en. pl.—er. Art, 
Egenſtab, Tilftand, Zero. Naturlig; 
væflentlig, tilfældig B. Efter Tidernes, 
Stedets B., efter Sagens B. (efterſoni 
Sager befindes at forholde fig.) Jvf. 

enrab. 

Beſkatte, v. a. 1. belægge, betynge m. 
Skat. Ar b, et Rige. ”Vogter eder — at 
2 beffatte de Dante, orend I overvinde 
em,” A. Gedel. — Beffatning, en. pl.=er, 

efindelfe 3: til 

Deraf : Befindighed, 

”Sad bin Fortryllelſe b. Harpens | 

— — —— — — EN 
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(1 den laveſte Talebrug.) 

Beſted — Beſtickre. 

Beſted, en. ud. pl. [I. Be 
. 4. Svar, Underretning. At give 
B. paa el. om noget. Jeg fif ikke ret B. 
af ham. ”ODe — hans Bud tilbage 
uden Beffed.” Jud. I 11. (nyere Overſ.) 

. 2, At vide B., god B. med noget, 'være 
vel kiendt med, bevandret, forfaren i. 
Derom veed jeg Ingen 3. (dagl. Tale.) 
"8. i Lovfproget og hos Almuen: Skuds⸗ 

Pas. "De, fom intet Pas, eller 
. . Lov. ? 

L beſtedne. fom i Tale, 
Opforfel og Adfærd mod Andre gier maa⸗ 

delige Fordringer, dommer ringe om fig 
ſelo; it. ſom p g for en b. Mand. 
(Modſat: indbildſt, forfængelig, fordrings⸗ 
uld.) En b. Lard. b. Opførfel, bes 
edne uUdtryk. En b. Fordring, Paa⸗ 

ſtand. == Beffedenhed, en. ud. PL den 
Egenſtab at.vær befteden. ”Ydmyghed 
tænter ringe om egne Fortieneſter; Beftezs 
denhed taler ringe om dem; Haflighed ops 
Beier andres.” Øporon. 

Beffeler; en. S. Stodheft. 
.Beffide, v. a. beffed, beſtidt. beſudle 
med fit Skarn. — beſtidt, ſtiden, ureen, 

Beſtienke, v. a. 1. aflægge med Skienk, 
a begave. — beſtienket, .v. berufet, 

drukken. 
Beſtierme, v. 2. 1. give Ly ell. Skierm. 

b. Værter mod Kulden. 2. værne, for⸗ 
83 tage i Forfvar. (jvf. beſtytte.) — 

effiermelfe, en. ”Beffyttelfe er Forfvar 
imod ulykke, fom ev forhaanden; Beſtier⸗ 
melſexr Forſvar ogſaa imod mulig ulykke.“ 
Sporon. — Beſtiermer, en. pl.-e.  - 

Beſtikte, v. a. 1. fætte i SHE, bringe 
i Orden, i Rigtighed. 
2, indrette, mage. Han beſtikkede Alt, 
fom det fulde være til Kongens Modta⸗ 
elfe. At b. (faftfætte) og ordne noget. 
8. dette, udnævne een fil et Embede, en 
Betiening. At b. cen til Dommer, b. 
cen I fir Sted. 4. tildele, give een til Lod 
op Deel. ”Præfterne havde deres beſtik⸗ 
Fede Decl.” I. Moſe B.47. ”Som det er 
Menneſtene beſtikket, af flutte fig til hver⸗ 
——n igien at adſtilles. Mynſter. 
At være tilfreds med det, Skiebnen har be: 

Fleet cen: — ”De Tider, ſom nu ere beſtik⸗ 
ede over Menneffene.” — ”Hvad der end 

ſtal beſtikkes over mig,” Mynfter. 5. 4 
Lovfproget: æfte ved udſendte Mænd et 
Svar, en ring af cen. At b. een 
ved to Mænd. (Subſi. Beſtikkelſe br. 

, fielden undt. i fidfte Bem. Heraf: Be⸗ 
færd esforretning, Beftittelfesmænd.) 

es nne, v. 3. 1. nunne paa. ” B 
ffinnes af Solen. ”Straaler dog af Li⸗ 

vets Gol hendes Aafpn blide Bbeffinne,” 
Grundtvig. 

Deftiære, 

78  . Beftlære — Beffreftige. 

[Ø et d.] 
. fade . 

At b. fit Huus. 

(ek, Beffiere) v. a. 1. tildels, 

—*8 

kke, 4. (J. beſcheren.) ſ. nede 
ære. ” 

Beffrive, v. 3. beſtrev, beffrevet. 
fremſtille, gisre kiendelig ved at opre 
en Tings udvortes Skikkelſe og Beſta 
heder. (describere.) 2. handle om i. 
Skrift. At be re fortælle) eens Lev 
Denne Krig har Thueydides befør 
3. i Lovſpr. At give en Dom, et Zi 
vidne, et Skudemaal beffrevet ,. 3: i 
firift, ſtriftligen meddeelt. £.-i1 Math 
aftegne en Figur. At beftri 
en 

bi 

b 

Rn etrivelig, dj fom angel, == beſtrivelig, adj. ſom 
beſtrives. — Beffrivelfe, en. på. -r. 

me m u. v . te, . 

at beſtue en Ting, Rræber nn at 
Alt i den,” Sporst. - 2 opfatte n 
umiddelbart ned den indre Gends, 
anftue,) ”beffuende Ertiendelfe.” MM 

, fter.—beftuelig, adj. 1. fom fan beftu 
"Foden — blev mcer og meer' beffu 
io andægtigere Stillingen dlev.” Baggeſe 
2. b. Kundſtab, ſom opnaaes v. Beſtue 
— Beffuelſe, en. 1. Handlingen at & 
2. Sicelens umiddelbare Opfätning. De 
indre, indvortes, Beſtuelſe (fom flcer, vi 
der indre Sands.) ”Upaatvivlelig ha 
vi I Beſtuelſen en fuldkomnere og klare 
Erklendelſe, end i Troen.” Mynſter. 
Beſtuer, en. pl. Je. den; ſom beſtu 
noget, hvis Siecel er føefelfat med B 
uelfe. ”De vare og kaldte ÅL. felv Bi 
ere” D. Guldderg. (jvf. fluer.) 
Beſtyde, v. a. beſtod, beffude. fri 

paa, fyre paa. At b. en Fæftning, | 
Std Beſtydning, en. på. = er. 8, 
— v. a- 1. fætte,- bri (3 må 

Stygge, kaſte Skygge over, ( ) ”G: 
Zræ ſtal os venligt be e” Ohlenſch 
ved en beſtygget Bet.” 5: . Griman: 

Beftylde, v.a.2. legge til Saft. Ha 
beffyldes for Dritfældighed. 2. figte, ti 
lægge Skyld for noget. At b. een for 
Tyveri, et Mord. Man beſtylder ha! 
or at have dræbt et Menneſte. — B 
ning, m. plu-æ. 1. Gierningen 
3 — 2. det, hvorfor cen beſtyldes. 

effylle, v. a. 1. væde ved at ſtol 
op imod; meft I bass. begrændfes umi! 
delbar af Vandet. J Flodtiden beffpll: 
Klippen af Bølgerne. 

Beſtytte, v.a.1. taget Forfogr, vœrn 
Seftlerme, holde Hœvd. ”Den Mand, fo 
vil og kan beſtytte vor Velſtand d 
red.” Evald. — ”Den, ſom beffytte 
imodftaaer Ulykken; den; ſom beffierme 
afværger den,” Sporon. At b. cen mi 
hans Fiender. At b. Konfter og Bidenſt 

s ber, SBeſtyttelſſe, en, At tage en und 
fir De elſe. — Beffytter ; en, pl. - 

æftige, v. a. — hoc 
beſtille, —E altid hellere bær bi 

8: 

rd 

e em 

— 



Sefleftige— Beflutte. 79 
——— fom se en 1. paa 
siæreget ubrugelig Form. Moth har 

ig.) — Beffæftigel É fe, eu. pl.-r. 
skt, Enftelfættelfe. 
Sel ramme, v. a. 1. 

Stam. 

ri til Efamme. 
ramede alle de U 

— 
— 

Pruræelig, adj. bekemmende, fo gr . 

. Befære, v. 2. beffar, beffaaret. Iſ. 
re] borttage Kanter, Ujcevnheder, unyt⸗ 
c Elud fra noget med Kniv tller Sax. 
b. Papir, en Bog, et Træ. ſfigurl. 
we. Hans Yudtomfter har man meget 
foret, Deraf: Beffærefniv, Beſtære⸗ 
m, en. (form Bogbindere bruge.) Be⸗ 
mag, en. pl. et. Baogers Beffærikg. 
: Beffære, v. a. 1. tilſtikke, tildele fom 
delgierning eler Gave. Det blev mig 
beftæret, Moth. IEr ligefrem overført 
let. befheren. A. 6. sciran, hvor⸗ 
tt F. Share) ”Den, fom Bol og 

na befærer.” Storm. ”Ser Rornen har 
faret et lvſtigt Derfferliy.” Ohlenſchl. 
vutigen beies bette Berb. ſom beffære. 
i Kniv eller Sax.) 
Rie har beſtaaret.“ Grundtvig. — 
mie rive bette Ord beffiære eler bes 

0 . 

Muse ufe beſlon, beſlaaet. for: see, v. a. *F ⸗ 
x, frit med fmedet Arbeide. At b. 
bet (lægge Skoe under Hoven.) b. en 
1, et Bindne, en Dør. 2. til Skibs: 
ed tt Seil, binde det til fin Stang 
T åd. i 

dedeg: et. pl.d.f. 1. det, hvormed en 
13 —** Heſte⸗Beſlag.* Et Jern⸗ 
iafng⸗Beſlatz. 2. Hindring, Arreſt, 
2 lrgges paa Zing eler —** (dog 
rå om Ting eller Gods.) Hans / Elen⸗ 
vane ere tagne under B. At lægge B. 

Bed . 

ureen. 
vilde offre, aftoede deres Hænder,” Schytte. 

mindre ſlet, end det er. 

”Svad dig Gud 

BDefiitte — Beſpare. 

. ”Sn Dad fom Mn beſlutte vore 
Dage.” Evald. — Beflutning, en. 
Æt faft, afgiort Forfæt; det, ſom ved fleres 
Overlæg vedtages og beſtemmes. Det ér 
min faſte B. Folfeté, Raadet B. Fyr⸗ 
ſternes Samtykke udfordredes til en for⸗ 
bindende Bejlutning.” Schytte. 
Beſlegtelſe, É: lægtſffab. 
—8 adj. forbunden ved Slægts 
fab; Paarorende. Gun er nær b. med 
am. fan indbød Wenner og Beflægtede. 

— figud. beflægtede Ord, fom have et 
fælles Stammeord, have en oprindelig 
Stavelſe tilfælles. SENE . 

Beſmitte, v. a. 1. befænge, vaaføre 
en Smitte. (jvf. ſmitte.) 2a beſudle, giore 

De fom havde befmittet fig, og 

— figurl. beſmittet med Lafter. At b. fin 
Ære, fin Samvittighed. ”Befmittet er 
ogſaa den Uretfærdiges flette Vinding.” 
Mynſter. — Befmittelfe, en. pl.-r, 

Beſmudſe, v. a. 1, giere ureen, bes 
fudle. (Moth. V. S. 0.). 

Befmyktke, v. a. 1. give et falſt Skin, 
give noget Anfeelfe af at være bedre eler 
1 At b. en Gag, 
en Laſt, en Forſeelſe. At dætte noget m. 
gt beſmykkende Navn. ”De fleſte — for⸗ 
bae de Stores Vildfarelſer, ligeſom de 

myte deres Fell,” Sneedorf. Et eller 
andet Bedratz, der. let kunde lade fig bes 
fmytte.” Mynfter. — Beſmykkelſe, en. 

eſmore, v.a.3. ¶ more.) overdrage m. 
noget, ſom paafmøres, overſmore. b. Le⸗ 
gemet, Haaret m. Olie. — Beſmorelſe, en. 

Beſnakke, v. a. 1. forlede ved at ſnakke 
reen, ved Overtalelſe. Han lod fig b. 
af give fit Samtykke. 
eſnee, v. a. 1. 

Befnecde Fielde. 
nilde, v. a. 1. fvige, bedrage ved 

Snildhed og Snedighed. (V. Helt.) 
Beſnitte, v.a.1. beffære (1fær Værter.) . 

Beſnare, v.a.1. egentl. fange i Snare; 
men bruges næften fun figurl. At b. (bes 
fnilde, ſorlokke) een ved Sledſthed, ved 
Lift. Hans Fiender føgte at b. ham i hans 
Tale. ”De, ſom Begierlighed efter Rigs 
dom beſnæerer.“ Mynſter. 
Beſolde, v. 2. 1. [T.beſ olden.] lønne, 
ive Søn. A. Wedel, . (br. fun om Krigés 

i ind Perſon, paa Bare, Skibe. — folk.) — Befoldning, en. Len, Lonning. 
Nfcglære, en. Sære om Seftenes rigs ( D. Lov. . . 
Krag, Beſlagmeſter, en, den, fom Beſove, v. 2. 1. beligge i Ucere, giore 
ewiſet i Beſlaglaken, eller foreftaaer et Fruentimmer, man ef har ægtet, frugt⸗ 
tit: Seſlaget ved Rytteriet m. m. - — fommelig. 7 

utte, v. a. 1, fatte et Forſet, afe Beſpare, v. a. 1. erhverve, beholde 
befluttede ( see, btſtemme Han b 

Ul flg til) at reiſe. Man befluttede 
inf Undergang, Raadet befluttede,- at 
at Frente .5. nere i i ag ſtulde afvifes. 2. 

utte; ende, gisre Ende 

bé. tilovers ved at ſpare (2.) Der er i Fior 
um. (Gt ofte overs 
>) = Bejparelfe, 

paring, en. Gierningen af ſpare. 
ali RAE En klog B. Sd, 

beſparet en betydeli 
flød igt Ord, for: fra 
og 
Uof. 

le, 

bedekke med Snee. 



Beſpare — Beſtaae. EN Beſtaae — Beſtemmelſe. 

Penge. At indføre mange Beſparinger. 
Et Befparingsfyftem. ' 

Beſpeide, v.a. d. f. f. fpeide, act, . At 
b. Landet. (D. Bibel, 1550.) *See dig 
— beſpeidet af lurende Rovdyr;” Evald. 
— Beſpeidelſe, en. 

Beſpiſe, v. a. beſpiſte, beſpiiſt. Give 
Mad; forſyne med Nering, give Koſt, 
Føde. (om Menneſker.) Han har mange 
Folk at b. At b. Fattige. (jvf. made.) 
”Y har befpiift en Gud i ham, og en i 
mig. Veſſel. — Beſpiisning, en. 

Beſpotte, v.a. 1. drive Spot med, fors 
haane ved Spot. At b. Religionen. (med⸗ 
fører et værrej ſterkere Begreb, end fpotte.) 
= bef ottelig, adj. ſom indeholder Ves 
fpotte ke .—Bejpottelfe, en. pl -r.' 1. Gier⸗ 
ningen at beſpotte. 2. fpottende Tale, ond 
Spot. — Befpotter, en. pl. -e. 
Beſpringe, S. bedakke, 3. og fpringe. 
Bejprænge, v.a.1.0g 2. (tydſt.) bes 

ftænke, ſtenke over. ”Præfterne beſpræn⸗ 

»Saa mange af Kong Svends Folf, 
de kunde vel beſtaae. A. Bedel, a 

age egn. 3; være ham voren. Moth. 
olde. »At b. en Kamp.” Bagg. — 
. den Strüd, fom fan pente og.” 9 
ſter. — At beſtaae en Prøve. Dluffen. 
lenſchl. (Denne ſidſte Bemærfelfe if 
NY, o Sermantéme-) | 

' ling, en. pi. - er. (egentli 
ftallingsbrev.) Koͤngebrev, —* 
befræftes I et ham overdraget Embed 
Værdighed. (v. a. beſtalle, beſtikke, k 
er ikke mere brugeligt. 

Beſtand, en. ud. p̃l. Varighed. 
aadan Huusholdning har ingen B. 
ar ingen B. med Pdſelhed. (At komu 

Beſtand, til Enighed. Huitfeldt. foræl 
Beſtanddeel, en. pl. —dele. væfe 
Deel af et Legeme, Grundftof. (i mn 
Tid optaget efter det Tydſte.) 
Beſtandig, adj. 1. ſom beſtaaer, ved 
fænge; varig, varagtig. Godt og be 

gede Offeret m. Vand eller Viin.“ Schytte. digt Arbeide. [beftandig br. dog 
"” Sun troer — at overalt hun ev befprængt om det, ſom er vedvarende i Si 
med Blod.” Ohlenſchlaͤger. , 
 Befprgite, v. a. 1. beſtænke ved Sproit⸗ 
ning, overſproite. — Defpreitning, en. 

udle med Spyd, 

Melk, .. - . 
Beſporge, v. rec. beſpurgte, beſpur 

porge til Raads, raadføre fig med. 

geftaaer af (er af) Silke. (om uſammen⸗ 
atte Ting br. oftere: være.) Bogen be⸗ 

ſtaaer af.tre Dele. 3. vedlive, vare, være 
til. Saalænge Verden beſtacer. ”Thi nyd 
hit. Liv mens det beſtager, og græm dig 

'" el, at det forgager.“ Ohlenſchl. Modſi⸗ 
ende Ting kan ei beſtaae med hinanden. 

Dette kan et b. med (ſtemme overeens med) 
Sandhed, med Retfœerdighed. Verden fan 

ſtemt fin Formue til offentlig Brug. 

verig om legemlige. Gienftande.] 2. it 
uryggelig, uforanderlig. Intet i V 
er beſtandiggt. 3. tro, udholdende, fi 
haftig. At være b. å fin Kicerlighed 
til Enden. ꝰHun fun beſtandig » 

Beftede, v. 4. 1. At b. cen til Jor 
begrave. (Bemærkelfen: anvende, 

Fare. Af være ilde 
Beſtem 

b. eens Skiebne. Det er beſtemt fot 

beftemme din Dom,” Mynſter. 4, ano 
en Tings Brug og Anvendelſe, en P 
Levemaade, Reringsvei. Han har 

være beftemt til Studeringer. Kongen 
beſtemt ham til denne Poſt. 5. bekt 
afgiøre med Vished. Hvad der er 
Sande, tør jeg itte b. 6, give det, fol 
uviſt cl. tvetydigt, Vished og Klarhed, 

itte beſtaae ved fig (elv (opholde fig felv.) b. et Ords Bemerkelſer. & Beſtemm 
4. 
en 
mod Fieldenes Sanner?” Pram. — 5. act. 
br. dette Verb. (ſtisndt ikke efter alminde⸗ 
sig danſt Sprosbrus) 8) for: modſtaae. 

ielde, ſtaae fin Prøve, holde ud. Atb.i en. 1. Gierningen at beftemme. >» 
Etrid, b. for Guds Dom. ”Gvo Fan da b. Maal, ſom er fat for cen, eller han 

———— erden. an e 
ſtemmelſe. 

e 



Beſtenn — Beſtiele. 

VLeſtenrt adj. V. og adv. " 1. fla 2 vis. 

Scztfuglene have deres beftemte Tid. 2. 
ker, vis, tydelig. beftemte Udtryk. "At 

3. faft, uforanderlig, ms recnt gg b. L 
figert, ke. Gan har en b. Charaftesc, 
ce meget b. f fin Handlemaade. Det er 
æ b. Gandhed. — Beftemthed, en. ud. pl 
ZX. i udtryk. At tale med Beſtemthed. 
Betemthed (Faſthed) i Charakteren. 
Beſtige, v. a. beſteg, beſteget. Komme 

te gaa fra et lavere SSL op paa. 
ZX: b. et Bierg. — beftigdi „adj. ſom 
* pes. Beſtigelſe, Beſtigen, en. 

Beſtik, et. pl. d. ſ. 1. Samling af Knive, 
s:themctiffe sHer chirurgiſte Inftrumenter 
tt. £ et Foder. 2. Udregning af det 
zeatt, efter Længde: og Bredegrad, hvor 
KERES I Søen fil en vis Tid ſtal være. 
Fer Styurmandens B. — Deraf den Tales 
racte: At giere fit Beſtik paa noget, giore 
3:32ing pag. . . 

Beſtikke, v. a. beſtak, beſtukket. 1. bes 
rem. noget, ſom ſtikkes ind. At b. med 
Bie.” Et Slotte Kiød beftulfet med 
I. 2. prydet m. ſtukket eler broderet 
istcite. (6. ſtikke.) En med Guld bes 
”affen (guldbeftutten, guldſtukken) Hue. 
 unberklebe, forføre ved Skiesk ell. Stik⸗ 
kage. At b. gen med noget, meren 
i fg b. * elig,, adj. ſom lader 

F at beſtikke, at underkiobe; Under⸗ 
delſe. 

Leſtille, v. a. beſtillede eg beſtilte; bes 
kir. 1. foretage, forrette, tage vare. At 
av meget, lidet at b. Have noget at b. 
Bet cen. (have at b. med en Kone. fem 
sabere,) 2. udeette, iværffætte. Han 
er iffe beftilt hvad han fulde. At b. et 
Grinde til Gavns. 3. betinge, lade gere, 
er:agge tilveiebragt. At b. Ås en 
høg. beſtilt Arbeide. At b. cen til at 
ute noget, b. cen til fig. At b. Lys 
rensmad. (It beftille af, f. afbeftille.) 
. mage, foranftalle; indrette, beſtikte. 
fe Bemærfelfer ere næften forældede.) 

læed⸗ 

"fvage ere vi 

81. Beſtorme — Beffyrtelfe. - 
Beſtorme, v. a. $. ſoge med Storm 

eller ved Angreb af Mandſtab af indtage 
et befæftet Sted; løbe Storm paa. Ar b. 
en Fæftning. — Ogſaa om voldſomme An⸗ 
fald af en Mengde. Pobelen beſtormede 
Huſet. — Beſtormelſe, en. pl. -r. 

Beſtraale, v. a. 1. beſtinne med fine 
Straaler. ”Nu beſtraalede Solen en Pomp 
og en uſſelhed, Tom jeg aldrig har feet 

age til” Baggefen. 
eftride, v. a. beftred, beftridt.. 1. an⸗ 

ribe i Strid, befæmpé. (Moth.): ”Hvor 
tit elv at beftride diſſe meg⸗ 

tige Fiender.“ Bafth. — 
Lidenſtaber. b. Vildfarelſer. 2. ko 
til Ende med, udholde, overkomme, oͤver⸗ 
vinde. Jeg Fan ikke b. Arbeidet allene. 
b. en Vanſtellghed, Bekoſtning. ”De Em⸗ 
bedsmend, fon tilforn kunde beſtride Nes 
gieringsſagerne.“ Schytte. (beſtride for: 
overvinde I Strid. D. Riimkronike.) — Be⸗ 
ſtridelſe, en. - ” ' 

i S. befnære. 

overdrage m. noget ſom aaſtroget At b. 
en Bæg med Kalk. 2. ſtryge en Ting m. 
en anden. At B. Jern med Magneten. 
3. figurl. berøre i fin Flugt: Kuglen bes . 
ſtrog netop Bandfladen. 4. beſtyde, eler 
kunne befinde i en vis Linie, "Dette Bats 
ferie beſtrog hele Dalen. — Beſtryg⸗ 
ning, en. , 
Beftrabe, v. rec. 2. e fig Umage 

for, ftræbe for. At b. fig for at opnage, 
vinde noget. Jeg har beftræbt mig, at 
udrette det faa godt fom muligt. — Be⸗ 

æbelfe, en, pl.-r. det, at beftræbe 
; Evners, Krefters Anftrengelfe. ”De + 

rugter, vi fage af vore Beitræbelfer”” n 
Munfter, Alle hans Beftræb 
opnaae det vare forgleves. i 

Beftrænge, v.a. 1. forſyne m. Strœnuge. 
At ænge et Claveer. (Moth.) 

Beſtroe, v. a. 1. bedætte vød at paas 

er for at 

.ftrøe, overfirøe. beſtroe noget med Salt. 

. Det ce Ena flet beſtilt med hans Sager, ” 
2 hans Helbred: (beſtaffen.) Det vil 
zart sære beftilt (ude, forbi) med ham. 5 
* en. —— er. Forretning 
Øriade, Overv. ”En duelig Arbeider i 
NRIL fædvanlige Beſtillingex.“ Mynſter. 
eĩcatlig Betiening, hvormed Syſſel og 
ebeide er forbundet, Embed. ”Da Em⸗ 
eder i den Tid iffe vare Beſtillinger, 
ru Sevebrød.” Vahbek. 

Beftiælg, v. a. beſtial, beſtiaalet. bes 
eve ded at fliæle, kronke v. Tyveri. Jeg 

bleven beſtiaalet. At b. en offentlig 

Dang Ocdbog I. 

life. . ”$an felv har viſt beſtiaalet fig.” 

figurl. Dalen er hift og her beſtroet 
Kratſtov. 
Beſtyre, vw. a. 1., raade for, foreſtage, 
have Opſyn over. At b. et Rige, et Gode, 
en Huusholdning. fan fan nu ikke mere 

. alle fine Forretninger, fom da han var 
yngre. — Beftyrelfe, en. — Beftyrer, en. 
pl. 7** den, ſom foreſtager, beſtyrer 
noget. 

—— Gisre ſtœrkere, befæfte, 

med 

forſterke. At beſtyrke fig ved Forbund. 
2. ſtyrie, befæfte. At b. een i fin Me: 
ning, i fit Haab, i fine Vildfarelſer. ”Dette 
beſtyrkede dem i' deres Overbesiisning.” 
Bafth. .3. bekrefte, giore mere gyldig. 
Dette beſtyrkes ved Vidnernes Udſagn. — 
Beſtyrkelſe, en. 

Beſtyrtelſe, eu, uventet, med Skrek 

(6). 
N 

gurl. at b. fine 
fomme 

Beſtroelſe/ en. pl. -r. - 
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blandet Forundring (en ringere Grad af 
Forfærdelfe.) Ordet er ligefrem dannet af 
Det tydſte: Beſtuͤrtzung. Nogle YTfom 
Sporon) ſtrive det Beſtyrtſelſe. I renere 
og ædlere Stiil undganes det. , 

Beſtyrtet, adj. forbauſct, forfærdet. 
(Sneedorf. Jacobi. Andre: beſtyrtſet.) 

eſtenke, v. a. 1. gisre vaad ved at 
ſteenke, overſteenke. Gulvet var beftæntet 
med Blod. ”De beſtænkede Offeret med 
Biin og Alteret med Blod.” Schytte. — 
Beftær elfe (Schytte) og Beftæntning, 
en. = er. . 

— v.å.1. IT. beſudeln.] flye 
ilde til, gisre ureen, 'tilføle.  ”Xt Plads 
fon blev beſudlet med Kempernes Blod.” 
Guldberg. ſigurl. b. (befmitte) fin Sam⸗ 
vittighed med en flet Handling. — Beſud⸗ 
ling, en. pl.-r. 
: varmere, v. a. 1. faf ZX. ſchwan⸗ 
er, ſchwaͤngern.] beligge i lære, be⸗ 

joe! giore frugtſommelig. (figurl. gisre 
ugthar, opfylde med.) — Befvangrelfe, 

en. .* r. 

bæc ⁊. a. 1. give Svar paa. b. 
, et Brev, b. et Sporgsmaal med Ja. — 

Beſvarelſe, cn. pl. -r. 
efvige, v. % befveg, beſveget. bes 

røve paa en. ſvigagtig Mdade,. bedrage. 
" At b, cen for noget, b. een nøget fra. == bes 

vime, V. D. 1. er. [9 svirha æ. S. 

falde i Afmagt. 
(Woth.) — Befvimelfe, en. pL-r.  . 

Befvogtre, v. rec 1. forene fig ved Svo⸗ 
erſtab. At b. fig med en Mand, med ert 

Familie. At være befvogret med cen. — 
Beſpogrelſe, en, Forbindelfe ved Svo⸗ 

ab. , 
efvær, et, ud. pl. det, ſom befværer, 

er til Byrde; Moie, Uleilighed. 
cen B., være cen til B. ”LHvorfor ſynes de 

vigelig, adj. bedragelig, fvigfuld. — Be⸗ 
vi Se en. (Langebek. ) 

" ofte at. være til Befvær. I Stedet for til 
Glæde?” Mynſter. = befværlig,. adj. 1. 
fom er til Befvær, msifommelig. En b. 
RNeife, et b. Embede, 2. fom cer. med 
Beſpoœr, vanſtelig. En b. Udtale. — Be⸗ 
frærligbed, en. pl.-er. Meie, Uleilighed, 
Banſtelighed. Livets Beſparligheder. 

Befvære, v. a. 1. IT. beſchweren.] 
1. gåere tung, betonge, Luften er befværet 
med Dunſter. (V. S. 0.) At b, Maven 

om. for megen Wad. “»Er der det mindſte 
om er beſvaret ved Undertryktes Taarer. 
ynſter. 2. gisreBeſder, bemode, uleilige. 

Jeg vil ikke b. dem hermed. At befværes 
. af Hede, Kulde. 3. trykke, bebyrde, plage. 
At b. Underfaatterne, med Skatter. Bøn: 
derne ere befværede med Hoveri. ”Ci den 
Tanke dem befværer, at Andens Lytte 
ftørve er.” Rein. = fvære fig, v. rec. 
klage over, anke pan. At b. fig over ecn, 

ao . - . 

id 

AJ 

der 

t giore 

, paa eller omkring Kanterne. 

over noget. — Beſocring, en. pl. 
1. d. ſ. — Befvær, - 2. Gierningen at 
fvære. 3. Tynge, Byrde, fom hvile 
Jord, Eiendom, m. m, 4. Klage, 
gemaal. - 

Beſværge, v. a. befvor, beſvoret. 
bruge viſſe Bønner eler Formularer, i 
Mening at fordrive Xander ef. at mane 
frem. (Motch.) Forhen brugte man a 
en urene. Aand veb Daaben. (X. 

ſchwoören.) 2. bede og formane hoili 
Hun befvor ham ved den evige Gud, 
alt det fom er helligt. (Ordet udt 
fædvanl. efvære, og er ſaaledes opta: 
V. 6. 9.) 3. Bemærfelfen: at famn 
—* fig, er et, 8 Sibe 

auſſen.) — Befværgelfe, en. pil. 
B. i Daaben. (Crorcigmus.) Dei: 
ger, en.” den, fom foretager Befværge 

Beſye, v.a.1. forſyne uden paa, 
rundt om, med Syening. 

Befynderlig, adj. og adv. 1. affoni 
færstilt, (nu den mindſt brugel. Bema 
2. fom fun udgisr, hører, til en Dect | 
Dele af en Ting (partiel) modſat: elr 
delig. (Guldb. Treſchow.) 3. ikke alr 
delig, ſerdeles. At have en b. Hsiag 
for een. ”Med en Faders beſynd 
Beſtyttelſe bevarede Gud det gleunem 
Farer.” Bagg. ”Maanen har dog al 
været Gienſtanden for min befønder 
Tilbedelſe.“ Bagg. 4. ufædvanlig, ec 
fær. en.b. Lykke, Ulykke. Han er € 
Mennefte, har befynderli e Meninger 
adv. beſynderlig el. beſynderligen, bri 
og for: iſer, fornemmeligen. = 

ighed, en. Plet, 1. Egenhed, be 
derlig Omſtendighed, Serhed. 1. 
fynderlighed, adv. a) hver for fig, i Sc 
leshed. (modſat: i Almindelighed.) b) 
nemmelig, ifær. 

Beſynge, v. a. befang, befiunget. 
—8 opheie, beremme g gisre n 
undig I Sang ell. Digt. »Man opf 
den heldige Konſt, ved Viſer at beſy 
vigtige Tilfelde.“ Guldberg. 

cfætte, v. a. beſatte, beſat. 1. fi 
fuld med. b. en Plads med Træer, 
Bord med Retter. Haus Legeme er b 
med røde Pletter” ” 2. "optage, udfo 
Pladſen er befat, Gan har ale fine 
mer befatte med Underviisninger. 3. fi 

b. en Ki 
med Pelévært. 4. udnævne til et le 
Embede. Denne Poſt vil fnart blive 
ft. 5. befolke, bemande. b. et Lan 
ndbyggere, et Skib med Matroſer, 

Feftnine med Soldater. (ogſaa om 3 
. en Dam med Karper.) 5. forfittri 

ved Mandſtab, Vagt, Befætning af Kr 
fol. At b. Porten, b. en Vei, b 
uus med Vagt. Fienden havde b 
foven med Jægere. 7. beſat, legen 
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tir sandelig af en ond Aand. 
Leſetuiug, em. 
af bcſatte, 1 Ordets forſtiellige Bemer⸗ 
irkt; 
bermed Røget 

e. 2. bet eller de (Folk) 
efættes; færd, Krigsfolk, 

ercacd en Jœſtning, eller Sofolk, hvor: 
mt ct Slib beſettes. (Garniſon; Mand: 
Bit.) At forhorte Beſatningen. Skibet 
br md, B. 3. Samlingen af det 
Lezg og Redſtab, ſom behøves til en. 
deats Avlédrift. Gan kiobte Gaarden 
mt, uden Befætning. J 
beſeg, et. pl. d. ſ. Gierningkn at be⸗ 

kg ten. At aflægge, modtage B. At 
har Beſog af sen. ' 
. Adege, v. a. 2. gaac hen til een i hans 
Kig, for at fee ham og tale med ham. At 
i fn Venner, b. en Syg. 2. Indfinde 
fa bes en Perſon eller paa et Sted isen 
fi Senfigt. Legen beføger fine Syge. 

Biſtop ber bejege irker og Soler. 
Kb. Gude Huus, b. Profeſſorernes Fore⸗ 
løsninger, — Beføgelfe, en. Gierningen 
ttlrisge, Befsg. (ſom nu er mere brugel.) 
Biriz Beſegeiſe. (Bor Frue Blergegang. 
lå Jul) — Beføger, en. pl. —e. 
Befole, v.a. 1. ilde tilflye, tilſole (fom 

Mer: bruget.) ' 
. Erførge, v. a. 1. bære Omforg for. 
leren beſorger fine Syge. ban ben, er 
Deenewien ved Sttfteiſen. 2. førge for 
at meget ſteer, udrettes, eller af een faner 
Byt. At bh. noget gjort) b. et Brev til 
ar, til et Sted. ”De ſtulde — de 
kst Vifpedemmers Befættelfe.” Schytte. 

låvet at beførge ham en ſaadan 
t elfe, en. 1. fe 
e, v. a. » betaget. 1. fras 

faar, At b. cen —32 Dette betog 
Bi aft Saab, 2, borttage. At betage 
Uduadig Smag. . ”Saadanne Begreber 
miste nødvendigen betage dem Dodens 
fast,” Bafth, 3. sytage, indtage. Alle 
Fatter ere beiagne. At beta es af Gfræl, 
æg, Smerte, Sygdom, svn. ”Cn 
kr Ferferdelſe betog dem alle,” Luc. 5. 
N gen, adj. v., overvældet af Syg⸗ 
by ( Forretninger.) fan blev puds 
"kl gange betagen. — betagen i Siden, 
—e Smeg tagen | med 

: é Omforg.” P. Vogelius. 
Seite, v. a. &. talte. (Ut b. fig, 

titles fig for paa en. høflig Maade. 
kal Z. Baggefen.) 
stele, v. a. 2. erlægge, udtælle, At 
denge paa Amtſtuen. 2. erlægge hvad 
an et ſtyldig; give Værd, eller Vederlag 
kr ge for fløbte eller fortærede Ting. At 
In Gieſd. At b. med Arbeide, med 

Screr, m, rede Penge, b. Remer, Skat⸗ 
ltr, Laudgield Beder. Maden er betalt, 
kv lan itte b. (ev uvederhæftig.) Han 

tyjert at &, (har fallerei.) 3. lønne, 

PL 

Beti 
tinge; 
tales. b. et Kiob, en Fr 

fin Tieneſte, til fin Brug. At b. Arbeids⸗ 
folk, Bærelfer, 
udfætte viſſe Vilkaar, og indſtræœnke ved 
ſaadan Forudſetning. Han betingede for⸗ 
ud, af der ikke ſtulde dandſes. (Et betinget 
Bifald. En betinget Roes. 4. forbeholde 
ved Slutningen af et Kisb eller Fordrag. 

u b. fig fri Bolig for fin og fin Koves . 
ztid. — Betingelfe, en. pl.-r. Gier⸗ 

ningen at betinge (2.) 
kaar. At overgive fig paa gode, flette Be⸗ 

Beiale — Detingelfe. 

veberlægge „giengielde; erſtatte. »Man 
pl.- er. 1. Gierningen betaler et de; man lenner den Ar⸗ 

. beidende,” Sporon. X: faae fit Arbeide, 
fin Umag betalt. At b. Staden. b. Ondt 
med Godt. = betalelig, adj. fom fan bes 
tales, vederlægges. b. Stade. — Be⸗ 
.taler,.en. 
Slette Betalere. — Betaling, - 
1. Gierningen at betale, Udtæling. 2. Er⸗ 

- læggelfe af det, man ſtylder. Kiobmanden 
fræver, vil have fin B. 3. Vederlag, 
ſtatning i Penge. ”Hvor man lønner Ar⸗ 
beideren, der udregnes ikke Arbeidets Be⸗ 
taling.“ Sporon. Deraf: Betalingsdag⸗ 
en. D. da Betaling flal ſtee, Betalingẽ⸗ 
middel, Betalingstid, 0. fl, 

Betee, v. a. 1. beviſe i Gierning; frem⸗ 
viſe, lade fee, — betee v. rec. 1. frem⸗ 
ftille fig. 2. opføre fig. (D. Lov.) Ifr. te 
(og er, ligeſom dette, næften forældet.) 
Betegne, v.a.1. udmærke, giore kien⸗ 

delig ved Tegn, Ord, Billeder. At b. 
noget for een. Jeg betegnede ham det ſaa 
godt jeg kunde. b. gen m. Korſets Tegn. 
2. bemærke, betyde. — Betegnelſe, Be⸗ 

tegning, en. — Betegningsmaade, en. 
Maade at, betegne noget paa. . . 

Betids,.adv. i Tide, I rette Tid, bes - 
timeligen. Han kom 
at han endnu kunde folge med. 

l,-e. En god, neiagtig B. 
en. pl. - er. 

Er⸗ 

b. nof, faa betids, 

etiene, v. 2.2. være til Tienefte, gage 
aande med fin Tienefte. (fun i enÉelte 

. Xilfælbe,) Denne Jordemoder har betient 
"Konen. Præften betiener den Syge (med 
Sacramentet.) b. Retten, betlæde Doms 
merfædet. (D. Lov.) 
v.rec. bruge, benytte fig af. — 
ning, en. pl.-er. 1. Ølerningen at betiene, 
Opvartnin 
foreſtage, føge, faae en Betiening. 

2. betiene fig (af) 
etie⸗ 

2. Beſtilling, Embede. At 

etient, en. pl.-e. 1. Opvarter, Ziener. 
XT. Bedienter.). 2. Embedsmand, Bes 

2 

etient, Portbetient. 

elp. id 

re Aftale om noget, ber ſtal bes 
agt. 2. fæfte i 

ogne. (B. 6.2.) . 3. for⸗ 

658 

— 

illingsmand. En koͤngelig Betient. Hof⸗ 
betient, Toldbeti 

Betimelig, adj. ſom (feer, kommer, fore i 
gaaer betidé, irette Tid. b. Hielp b 
Tid, betids. ”Den ferſte er den natur⸗ 
lige, men betimelige Sovn; den anden, 
den naturlige, men utidige.“ Rahbek. 

e, v. a. 1. cfgisre, flutte ved at- 

et betinget Vils | 
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fer. Jeg gior det med (paa) ben B. N 
eneſte Betingelſe, under hvilken Op⸗ 
iStaten kan indrømmes ham.” A. 
de" 
title, v. a. 1. betegne med Titel el, 
krift. 2. begave med en Titel. be⸗ 
e Perſoner. 
tle, v. a. 1. IT. betteln. J. betla.] 
trygle, bede om Almiſſe; fane ſom 
Fe. At'b. ſammen, b. fig Føden til. 
verflødigt, I Talefproget og hos Als 
næften Banffe fremmedt Ord. J Sir. 
1 har Bib. af 1550 trygle og Tryg⸗ 
or betle.) == betlefærdig, adj. tigges 
J. — Betlen, en. Tiggen, Tryglen. 
r, en. Figger Stodder. — Betleri, 
riggeri. — ermunk, en. Tigger⸗ 
Betlerſtav, en. Tiggerſtav. At 
e til Betlerſtaven, blive reent for⸗ 

tragte, v. a. 1. fee paa, fage i Dies 
refee, beſtue. 2. underføge, overveie, 
ſte. 3. agte, agte paa, fee hen til. 
ee det, og betragte det lebe,” Biisd. 

8. (nyere Overſ. 
r hans Alder og lange Tieneſte. = 
igter, en. den, ſom betragter, be⸗ 
noget. ꝰNaturens Betragter.” Bagg. 
gtning, en. —*8 1. Beſtueiſe. 
rens B. 2. Efte 
Alvorlige, gudelige ee 

st, Henſeende. JB. af hans Foprs 
er. At tage it B., 3: agte paa, deie, 
n til. At komme I B., blive auſeet 
get. — Deraf: Betragtningsmaade, 

Nothe.) 
Toe, Ya. 1. 
til hans Tro eller Ærlighed, "At b. 
Afœrd £ eens Hænder, hb. cen. noget. 
hvis Skyld jeg mig har betroet Hav 

Holberg. — ”Omfaun din Fryd, 
big til dir Glæde.” Evald. — At 
betroet til noget. — betroet Gods, 
faaet Sods, ſom er givet ccn i 
ne. (D. Lov. 5, 8.) 2, laane, give 
org. At betroe een Vare, Penge. 
e 2 Fortrolighed tilkiende. At b. 
mmeligheder. 4. At betroe fig til 
ette fin Lid til, hengive fig til cen i 
Sager. 5. betroet, anket ov rs 
fom har Credit ell. Anſeelſe, Ind⸗ 

, At gløre fig betroet. En af Kon⸗ 
neft betroede Mænd, — Betrodlfe, 

vuge, v. 2. 1. fætte t Sikkerhed, 
ryg; At b. een for Fare, Tab, 
Bol ø for Storme hver raa at 
e” ram. — e, en. 

i en at betrygge; Gid ' 

e. At være i E for noget. 
e cen t Betryk,  ”De bragte ofte 
errer i ſtarſte Betryk.“ Guldberg, 

⸗ 

, en. und. p 

| NMN 

Maar mane bes 

rtoenkning, Grandſt⸗ 

give I eens Bold, med 

Betræde, v. a. betraadte, 
1. fætte Foden paa, træde paa. Fie 
havde endnu ikke betraadt vore Græ 
At b. Prædikeftolen (prædike) - 2. t 
tomme over. —Hvor vi betræde d 

Betr 
angaae. tydſt.) 

etret, et. pl. d. ſ. det, ſom 

til at betrekke med. (meſt om & 
betræt, eler Tapeter.) — Deraf: B 
lærred, et. ſom bruges til at betræ 
Bægge. Betraækpapir, et. Betrælv 
ver, en. l.-e. 0. c| ' 

Betrække, v. a. betrak, betruktet. 
kleede heel over, odertroekke. At b. en S 
en Stol m. Flisiel. Himmelen er betru 
(bedæflfet) med Skyer. — Betræfning, 

Betrængt, adj. v. beftedt I Trang 
Med. " At bieipe den B e. 2 
betrængte Fædreland.” Jacobi. i 

Betuttet, adj. forlegen, raadvild over 
pludfelig indtruffen Omflænbighed. (Mot, 

eraf: Betuttelſe⸗en. (agt Tale.) 
Betvinge, v. a. Vang, 
holde i Zvang el. Ave, in 
tving ikke en Flods Løb,” Sir. IV. At 
ne Lidenſtaber. ”Barnets Arm betvin 
ven.” P. H. Frimann. 2. undertvin, 

b. et Land.…"— Betvinger, en. pl.- 
”Havets mægtige Betvinger.” Evald. 
Betvivle, v. a. 1. tvivle om, tvlvle pa 
(fielden.) ”Denne Lære er betvivlet 
andre,” A. Rothe. Naturbetragtn. L 82. 

de, v.a.'og neutr. 1. betegne, | 
merke. ”At dette betyder eder meget a 
"det, end det betegner den ugudelige Bi 
den.& P. Tidemand, 1564. Hvad bety? 
denne Figur? Jeg veed ikke hvad Or 
betyder paa danſt. 2. gisre noget veb £ 
eller Tegn forftaaeligt for Andre; give 
forftaae, tilkendegive. At betyde een fi 
Pligter. Jeg betydede ham, at ban gior 
bebjt i at gade. ”Aditilligt — betydede 
følgende Slægter, at Ceres havde eenga 
Åevet.” Guldb. 3. neutr, være af Vet 
denhed. Han betyder meget, har meg 
at b. hos Øreven (har megen Indfiydelf: 
Det betyder noget, at underhalde-faa fl 
en Familie. Gan er en meget betyden 
Mand i QWinifteriet, Det har intet at 
3: er ftfe farligt, vil ingen Følger har 
* betydelig, adj. 1. fom har hoget 
betyde, vigtig, betydende. 2: ikke fit 
eler ringe, anfeelig. Ef br Startel 
Smfang Verdi. etydelikbed, en. - 
Ketyd ſ Betyden, en. Glierningen 
betyde (2 — Betpdenhed,.en. den Cas: 

- ffab, at nære — 
en Xin 

vigtig. Ea Må 
2, en Sag af B. —— * 
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cz. p.-tr. 1. det, ſom betyder, tilkien⸗ 
bagieré deb Tegn; Betegning. Alt var 
selog for dem uvift, indtil en vedtagen 
Brug biſterate Betydningen.”. Guldberg. 
'&sii ban mis forſtod det ſandſelige Bille⸗ 
3 ing.” Birkner. 2. Bemerkelſe. 
Ordet fan taget i ta Betydninger. En sys 
-nådig, egentlig, afledet DB. .3Is Big⸗ 
ribet, Betydenhed, At lægge B. i noget. 

iugsfuld, adj. fom bar meget at — betydnin 
rørte; hvori der ligger dyb Mening ler B 
Bavtsisg. v FS 

€, v. a. 1. gisre fung, forøge 
Sagt. figur. betyn et af Alderrom. 

nalegge Zhugder, Border. Betyn⸗ 
sæ Bielkerne med alt for foær en Bægt.” 
rit. Naar ubudne Sovn betynger 

pz2s Pie.” Rein. — fſigurl. At b. ct Land 
=. Qatter, Panlæg: ”Det, fom meft havde 
betraget cer i Livet.” Baggeſen. — Des 
yngdte, en. pl. -r. 
Bande, v. a. 2. forvolde' Betændelfe . 

| Eracmet (inflammere.) Hans Lever var 
bernndt. Beh Forkslelſe fan Halſen let 
besandes. — Betændelſe, en. en ſygelig 
ĩuñend i en enkelt Legemsdeel, ſom giver: 
fa tilliende ved Rodhed, Smerte og Ho⸗ 
xve i denne. Infammatio. — Betændel⸗ 
jrsteber em. Feber, der ledſager en heftig B. 
2 c, v. a. 2. eftertænte, tænke 

iz paa. At b. fit Livs Belfærd. 
Er b! høie Alder. Dette Giftermaal 
er længe været betæntt (befluttet.) (At 
tere bet paa 323: efter-foregaaende 
dyꝛetlag belavet paa.) 2. fænfe paa, 
rindre med en Gave celler Belenning. 
I: b. de Fattige ved et Gilde. At bh. een 
ut møget, 3. At b. fig, v.rec, a) over: 
læge, overvele ved fig felv. ”Den, der 
berænkee fig og ſtaaer I Zpivl, han er næft 
kt ten, ſom figer flet nei.” B. Thott. 
"tal vi ſaadan Sag os hør b. længe?” 
feiterg. Bb) kftertenke, tage 4 Betænt 
ting; bolde for betcent⸗ilg. At b. fig paa 
eget. (eftertænfe, om man vil giere det, 
ie iffe.) Jeg betenter mig itfe pag at 
aene ham Pengene (cv ikke bange for.) 
', forandre fine Tanker, fit Forfæt. Nu 
tar ban betæntt fig, og vil ikke reife med. 
= betænkelig, ad). 1. ſom giver cen 
ezet at betænfe. En meget b. Sag. Et 
brænfeligt (vanſteligt, voveligt) Skridt. 
In feer betankeligt ud. 2. fom gior fig. 
karafning over noget. ” San blev ganſte 
bh. fed at erfare dette. —, Betankelighed, 
7. 1. Beſtaffenheden at være befænfelig; 
karflelighed, ſom medfører Betœnkning. 

Uvished, Aviolsmaade. At yttre Be⸗ 
enkeligheder. — Betæukende, et. det, 
nen tænter og dømmer om en Sag, ind⸗ 
btcttet £ en Erklæring. (Moth.) — Be 
ndring, en. i. Gierningen at betænke fig 
(2; Overvelelfe. Jeg tør giore det uden al 

- 

t 

2. b. f. f. Betænfende, 

Svig.“ 

od 

% 

B. At tage i B. (gløre fig B. over noget.) 
At give fin Betæenk⸗ 

ning omi, over noget. 3. d. f. ſ. Betænfes 
lighed. Jeg ftaaer i Betænkning, om jeg 
ſtal antage Tilbudet. At gisre fig B. over 
noget. — betænkfom, adj. 1. fom betenker 

bruger Agtſomhed og Overlæg fig vel 
inden ban handler. (if. efterteenkſom. 
At gaae betæntfomt til Verks. 2. vel bes 
tænkt, overlagt, betænffomme Dred, — 

hed, en. ud. pl. Betank⸗ etænkſom 
ſomhed gior, at en vis Sag lykkes; Efter⸗ 
dis ombed. 
Midler.” Sporon. ' 

Beundre, vv. da. 1. føle 

bring ved Synet af eller Tanken paa noget 
ſtort, fortrinligt cl. ophsiet. At b. Guds 
SBiisbom, Naturens Skisnhed. — Vi be⸗ 
undre "det, hvis Ypperkighed, Hvis uds 
merkede Egenſt ab gior et ſtoerkt Indtryk 
pan Sicelen; vi forundres over det. uven⸗ 
tede, bet fieldne, nalmindelige, beſynder⸗ 
lige, — Beundrer, en. pl.-e. den, ſom 
beundrer en vis Gienſtand. Sun har mange 
Beundrere. — Beundring, en. ud. pl. 
Deraf: beundringsværdig, adj. ſom forz 
tiener at beundres. 9 1X 
Bewvaagen, adj. pl. bevaagne. tilbaie⸗ 
lig til at ynde, fil at ville een vel; gun⸗ 

g..(Moth,) Bevaagenhed, en. bevaa⸗ 
gent Sindelag. . . ' 
Bevandret, adj. v. egentlig: bereiſt; 
men br. meft figurlig for: øvet, forfaren, 
belæft,. Han ér vel h. Å de gr Clas⸗ 
fikere. Den Forretning er jeg vel b. i. 

Bevant, adj. v. 1. i Vane med, sovet, 
beløben. At være b. med noget. 2. ved 

lige Gientagelfer kunne Zingene blive 06 
faa bevante.“ Sneedorf. 
” Bevar, et. ud. pl. Giemme, Forvaring. 
At være 1 Bevar. ; DD). 
Bevare, v. a. 1. holde v. Magt, "glemme, 
forvare. At b. noget 1 et in. be 

. 

at. den lykkes ped de bedſte 

og yttre Forun⸗ 

⸗ 

Frugt Vinteren over. b. i Hukommelſen. 
2. vogte, beſtytte. Gud bevare dig, os! 
3. vogte, befrie for at begaae eller lide 
Ondt. Bevar din Tunge fra at tale 

Gut b. os for alt Ondt, fra at 
fane i Friftelfe.- 4. bevare fig med, bes 
atte fig med, have at gisre med, ”Bevar 

Moth. (forældet) — Bevaring, en. 1. 
dig ikke med det, der ei kommer dig ved.”. 

é 

id 
* 

Bane og idelig Brug fortrolig. Ved ide⸗ 

Gierningen at bevare, pave, fagé noget 
i B. 2. det, at bevares, Giemme, Be⸗ 0 

var, — Bevaringemiddel, ct. ſom har 
den Kraft at bevare, virker til Bevaring. 

Bevende, v. mn, 2. beroe. (dagl. T.) 
bevendt, br. (altid med Beyegtelfe) for at 
udtrykke Zilftand, Forfatning. 
fun flet bevendt med hans Sager, Helbred. 
Det. ev intet b. at — (det nytter intet.) .- 
. ever, en. S. Bæver.” . 

i 
⸗ 

Det er : 



coerte, v.a.1. forſhne (en Sleſt) m. 
og Drittke. — Bevertning, en. pl.-er. 

ertningsſted, et. Huus, offentligt 

B 
Spi 
me 

Sted, hvor Gieſter bevertes. 
evidne, v. a. 1. ſtadfeſte ved fit Vid⸗ 

nesbyrd. b. noget ved Ed for Retten. 
b. under ſin Haand og Seot (ved. Forſik⸗ 
kring, ſpi gielder for Ed.) 2. vidne om, 
bære Vidne om, beviſe. (D. Guldberg.) 
3, erklœere, forſikkre om. At bevidne cen 
fin Hslagtelſe. — Bevidnelſe, en. pl. -r. 

Bevidſt, adj. v. beklendt, vitterlig, 
vidende. At være fig noget b. (vide noget, 
med, om fig ſelv.) Sielen er fig b. (har 
Bevidfthed.) At være fig felv b. Tved fin» 
Samling.) = Bevidſthed, en. ud 
1. den Beftaffenhed, at være fig fin 

» værelfe bevidft, at være vidende om den 
og om fig felv. 2. i enkelte Tilfælde: den 
Birffomhed i Zæntningen, at være Ås 
noget, en vig Sing bevibfl. (f. Selvbe⸗ 
vidſthed.) Det var Bevidſtheden om hans 
uſtyldighed, der opholdt hans Mod. ”Eller 
det er cen god Bevidſthed, ſom gier ham 
flært til at opløfte fig over ugrundede 
Domme.” Mynſter. — bevidfiles, adj. 

i es er uden Bevidſthed Ce entlig: bevidfis 
2 Bedsles.) Deraf: Bevidſtloshed, en, (jvf. 

ubevid ) 

Beviis, et. pl. Beviſer. 1. det, hoor⸗ 
med noget beviſes. Et mathematiſt, philos 

i forige 3. At føre, fremlæ DB. paa 
u Uſtyldighed. B. (ſtriftligt 3.) for bes 

» talt Gield, Renter m. m., Falſte Beviſer. 
Re Prøve; Kiendemærte. At aflægge 
p. Mod, Klogſtab, Tapperhed. Beviis⸗ 

rde, en. i Lovfproget: Pligt, ſom pads 
gger een 

onus probandi. (Ørfted. 3 
S. 100) — —8 en. Gierningen, 
at fore B. i videnſtabeligt Foredrag eller 
for Retten (Srundtvig.) — Beviisgrund, 
én. Grunden, hvdrpaa'et videnſtabeligt 
Bevits fletter fig. (Riisbrigh.) — Be 
viismaade, en. En vis Maade, at bes 
vife noget paa, (f. bevife, 2.) = beviiss 

. fig, adj. ſom tan beviſes. beviisligen, 
adv. med Beviis, efter Beviis. beviis⸗ 
liggiere, v. a. 3. ſtaffe Beviis for, (f Lov⸗ 
føroget.) Beviislighed, en. 1. den Bes 
flaffenhed, at være beviislig. 2, Be⸗ 
viisligheder, lovlige Beviſer. 

Bevilge, v.a.1. forunde; tillade; ſam⸗ 
tykke. (lær om det, ſom tilſtaaes af Regie⸗ 
ring eler Øvrigheb.) — B ing, en. 
pl.-er. (ſtxives ofte: 
tytfe, Bifald. (D. Lov. fielden,) 2. en 
af Regieringen ct, Hvrigheden forundt Ret⸗ 
tighed eller Tilladelſe. At faae Bevilling 
paa noget. 

Bevinde, v. a. bevandt, bevundet. vinde 
heelt om, omvinde. "| 

Bevinge, v. a.1. forfyne med Vinger. 

ur. Arch. iv. 

— i 

86 

og 

at bevife noget i Rettergang. 

evil 
Bevilling 1. Sam: i 

Bevinge — Vede gerand. 

"Over Fugl, faa let bevinget.” Ohl 
chlaͤger. »Hans Blik var ſom bevin 
ii.” Nein. — figurt. give en flor 

ſtighed. Lengſel bevingede hans Skri 
evirke, v. a. 1. udvirke, frembrig 

Bevife, v. a. 2. vife i Gierningen, 
tee. ”Bevifer Dyd I eders Tro, og ti 
Kundſtab.“ T. Pet. 1. Ar b. cen flor 
Belgierninger, Naade, Han har bev 
mig meget godt. ”Den Belgierning, ſi 
bevifes enhver, den er ingen tætteli 
B. T 2. lægge en gs Sand 
eller Falſthed, Rigtighed eller Urigtigl 
for Dagen ved Grunde, Vidner 2c, At 
en Gætning, b. fin Ret. (f. overbevif 
— Beviisning, en. 1. (af: beviſe, 

2. (af: bevife, 2.) b. f. ſ. Bevi 
(fielden.) ”Stadfæftende fin Herlighed 
de klareſte Beviisninger.“ Mynſter. 

Bevogte, v. 2,1. holde Bagt ov 
have I Baretægt. San maa nøte bevogt 
2. beſtierme, beſtytte. Krydferé b. 
ſterne. At b. Grændferne. >= Bevogte 
BSevotitning, en. pan er under ſtri 
Bevogtning. Rk ' 

Bevoxe, v.a. i. begroe. (felden ul 
i part. pass. 
.Bevæbne, v. a. 1. forſyne, udraft 

Vaaben, væbne. bevæbnede Stihte. 
b. fig til Strid. — fſigurl. at b n 
Kulden med Pelsværk, = B mi 
en. 1. Gierningen at bevæbne. 2. R 
ning. En Rytter I fuld Bevæbning. 
evæge, v. a. 1. bringe noget fil af 

andre Sted; flytte, røre, fætte i Bevægel 
At b. Gænder og Fodder. At hevæge 
Vinder. — b, fg, rore fig, være i % 
vægelfe, Huſet bevægede fig I Storm 
Ut ſpadſere for at b. fig. 2. figurl. 
tilſtynde, formaae. Man veed ikke hr 
der bevægede ham til denne Sandili 
Gan lod fig ikke b., var ikke at b. (ni 
fil at forandre fit Forſet.) b) røre, va 
Sindslidelſe. Bevæges til Vrede, M 
lidenhed. Et bevæget Hierte, Bind. ”$ 
bevæges itfe paa ſamme Maade v. Bif 
og ved Mishag.” Mynſter. = bevægd 
adj. "1. ſom lader fig bevæge; rorlig. 
bevægeligt (foranderligt) Sind. 2. 
—S N Bale. —Beomgelighet, 
den Beſtaffenhed, at være b. BD. i Sin 
(uſtadighed.) — Bevægtelfe, en. 1. ud. 
Gierningen at ſtifte Sted, at røre fig; 9 
relſe. At giere fig B. være i 3. fætte no 

. 2. pl.-r. en vis Maade i Ber 
gelfe, forandret Legemsſtilling. Ridn 
er en af de gavnligſte Bevægelfer. 
giore Bevægelfer med Atmene. 3. i! 
vortes Uro, Gicering, Rsrelſe. Oo 
Sind var ét en heftig B. Hans Tale fo 
Alles Sind i B. Ingen kunde here h 
uden 3. — Bevæggrund, en. pl-c. | 



Sedægerund — Bi. 

ĩ „t. et Fotetagende, en Handling, 
(2. Saftberg.) ”LSovens B. (Diemed) og 
agtede Bytte.” Engelst. 

trige Bevæggrunde. ”En Attraa, 
vælter vilkaarlig Virkſomhed, kaldes 
grund, Motiv.” Howitz. ”Den 

d beſtemmer os enten til 
et til det Onde.” Baſth. 
v. a. 1. volde Angeft fætte 

Xnefidie. (meft I partic.) Et beængs 
Giad. (Sneedorf.) ”Gom en beæeng⸗ 
Oeindes Dierte.” Ser, 48. “Ha 

gi eg halv beængflet fmiler.” Rein. 
:; Seære, v. a. 1. vife een Xre, hædre. 
åen med fin Yudeft, NMærværelfe. 

Bi, en Partikel, ſom ganſke fielden 
fragcø adffilt (at ſtaae bi; at lægge bi 
at et Stib) men ofteft i Gammenfæt: 
mag; vor den 2) deels udtrytter : Ner⸗ 
kr ved, Nermelſe fil et Object, Hielp, 
usterftertelfe [det t. bey] f. Cr. bibringe, 
drtege, Biſidder, Biſtand; o. fl. ſſom 
sstenfor aufsres.J B) deels (med Sub⸗ 
Kzativer) betegner, at Tingen i fin Art 
eet af mindre Bigtighed og Betydenhed, 
ar betragtes fom et Anhang, Tillæg til 
forttingen, tif en anden Zing af ſamme 
tå lignende Art, ſom den ftaaer i et vift 
Fetheld til [det t. neben.] Saadanne 
Std ere ffær: Biaarfag, (modfat: Hoved: 
sarteg) Diarbeide (modfat: Hovedarbeide, 
sf. fr.) eb, Bibygning (ſom tils 
fri en Sonedbygning) Bidor, Bigier⸗ 

Bi Bihierne (den mindre mag, ⸗ 

bure, —— Bihiul (ſom med⸗ 
tiger p. Reifevogne, for at funne bruges 
iKedefald) Biland (modſat —— 
dincvn (ſom cen har, foruden fit rette 
Ravn) Binyre (en af de Klertier, ſom 
lege oven over Nyrerne. Renes succen- 
tnriati) Blord (modſat Hovedord) Bipoft 
(fm afgaaer fra Hoved z Poftcontorer til 
nindre Steeder) Biret (mindre Net ved et 
Naaltid) Difart, Bitime (en Mellemtime, 
&as fan ånvende paa Biarbeider) Biting 
(Ziag af mindre Bigtighed) Bivei (fom 
løber af fra en Hoved = Landevei) Bivogn 
(km følger den agende Poft.) m. fl. 
Bi, en. pl. - er. et befiendt og almin⸗ 

hrligt Iuſect, ſom virker Honning. (Apis 
nellißea.) mme, vilde Bier (Skor⸗ 
kr.) At lægge Bier fil. S Biaar, et. 
Taret med Henfyn til Biavlen. Et godt,” 
ket Biaar. (Fleiſcher)  Bianlæg, et 
Jadretninger til Biavl i det Store. Flei⸗ 
fer.) Biavl, en. Biers Formering v. 
Kenft og Dmforg, for at drage Fordeel 
af Bor og Honning. Den vilde Biavl, 
Bfevbiers Opelſtning. — Bidronning, ,en. 
laldes funnen (Viferen) | én Bitube. 

mer, en. Eieren af et Bianlæg ell. af 
tadeel Biftader, Bielffer, en. den, Tom 

87 
er Elſter af at lægge Bier til, og iagttage , be Grand, Drivefleder fif viltaarlig 

Sigaard, en. aflukket Plads, hvor 

At ledes af. 

Bi — Biblothet. 

dem. 
man har B 
have. 
rettet til at fætte Biftader i, for at værne 
dem mod Kulden, m.m. et Bihuus, (Flei⸗ 
fjer.) . Bihætte, en. 1. et Slags Lat 
eler Maffe, fom man tager paa, for at 
beſtytte Hoved og Anfigt mod Biernes Stik. 
2. Dætfel af Langhalm, der om Vinteren 
ættes over Biſtader. Bikage, .en. Bor: 
age, ſaaledes ſom Bierne bygge den i 
uben. Biklynge, en. Bifværm, der 

har fat fig paa eet Sted i en Klynge. 
Bikube, en. Huſet, fom man giver tamme 
Bier åt bygge i, fædvanlig, af Kurveflet⸗ 
ning og I rundagtig Kegleform, (ſ-Kube) 
eler af Tree. Bimoder, f. Bidronning. 
Biſalve, en. veflugtende Smorelſe, ſom 
ſtryges i den tomme Bikube, for at lokke 
Sværmen deri; kaldes ogſaa Bifminke. 
Fleiſcher.) — en. hvad der 
hører til Biers Opelſtning og Biavl. E 
Pontoppidan.) Biſtade, et. Samlingen 
af Bier i en Kube. Biſtik, et. Stik af 
Bier. Ziftor - en. Biftade. (6. Harpe⸗ 
ftreng,) ifværm, en; Samlingen af 
de unge Bier, der med en egen Dronning 
om Sommeren forlade Kuben, hvor de ud⸗ 
klœkkedes (Moderfværmen.) Bivogter, 
en. den, ſom paſſer Bierne i Bigaarde 
eller Bihytter. iværk, et. Vorkagerne 
med Honning, ſom Bierne virke. Bi: 
yngel, en. Biernes Yngel. (Fleiſcher.) 

ibel, en. 1. Gamlingen af de Chrift⸗ 
nes hellige Boger; den hellige Skrift. (ud. 
pl.) 2. pl. Bibler, et trykt eler ſtrevet 
Cremplar af Bibelen. — bibelfaft, adj. 
fom er vel belæft i Bibelen, og fan an⸗ 
føre mange Skriftſteder. Bibpbelfortolk⸗ 
ning, en. lærd Forklaring over Bibelens 
bel eller over en Deel af femme. 

ibel ifforie, en. 1. hiſtoriſt Fortælling 
af Bibelens vigtigfte Indhold. 2. Hiſtorie 
om Bibelens Sklebne fom Bog, om dens 
forfkielige Udgaver, m. m. bibellærd, 
adj. fom har lærd Indfigt i det, der hører 
til at forſtaae og fortolfe Bibelen, Biz 
ellæsning, en. 1. Læsning t Bibelen. 

2. offentlig Oplæœsning og, orklaring af 
Bibelſtykker. (Balle)Bibelſelſtab, et. 
S. hvis Øiemcd er at fremme Biblers uds 
bredelſe. 
Udtryk, Lœrdom, af, Bibelen. 
værk, et. 
Fortolkning. — bibelſt, adj. fom henhører 
el, findes i, femmer overeens med Bi: 
€ et. Øl ' i 

ſtader. (D. Lov.) ogſaa: Bis 

Bibel⸗ 

Bibliothek, et. pl.-e. 1. Gal, Værelfe, . 
hvor et Bog = Forvaad giemmes; Bogſal, 
Bogværelfe, Jeg traf ham p. Bibliofhez 
ket. Gan er inde i B. 2. Bogfamling. 
At eie, at foretage et fort B. — Biblio⸗ 

U 

Bihytte, en. Et Træſtuur, inds 

Bibelſprog, et. enkelt Sted, 

vidtleftigt Skrift til Bibelens . - 

| 
| 



Bibliothetar — Bidling. 

thekar, en. pl. er; den, ſom · foreſtaaer, 
har Opſyn med et Bibliothek; Bogverge. 

Bibringe, v. a. 3. [bringe] 1. give, tik. 
ndgive, ifær uventet, eller paa bringe, 

en alutt Maade. Art b. cen et Sted, Gift. 
2. fane een til at nemme, lære eller trog 

» noget. b. Barnet de førfte Religions⸗ 
vegreber. — Bibringelſe, en. 

Bid, ct. pl. d. ſ. 1. Greb med Zæns 
derne, Biden, 2. Saar, bibragt ved Bi: 
den. Slangebid, Hundebid. 3. Eg paa 
et ſtarpt Redſtab. 4. Mundbid, Bidſel. 
»Haardt Bid gisr el Heſten bedre.” Ordſpr. 
Bid, en. Saameget af en Ting (ſerd. 
af Mad) ſom paa eengang kan afbides ell. 
puttes i Munden. En Bid Brod, Kind. 
— Bidling el. Bifling, en. pl. er. en 
ganfte: liden Bid eller Smule. ” 

Bide, v. a. bed, bidt. ſIsl. bita.] 
1. bruge Tænderne til at klemme eller 
ſaare med, til at flære eller rive noget af, 
eller ved blot at trykkte dem ned i noget. 
Gan bed | Xblet, men bed intet af. 
At blive bidt df en Sund. . Hunden bed 
efter Barnet. At b. om fig, fom en Hund. 
At b. noget over, At b. paa noget, gnave - 
paa med Zænderne. (Give een noget at b. 
paa 3: et Stykke Brød eller anden tør 
ab.) At b. paa, eller b. paa Krogen 
(om Fiſtene.) figurl. Dengang vilde han 
ikke b. paa 3: lade fig narre ved et For⸗ 
age.d. Atb.en Tand los, el. ud. (miſte 
en ved Bid.) At b. fig faft £ noget, 

2. dræbe ved Biden. Katten, ' funden 
bider Muus. Raeven har i Nat bidt fem 
Gæs. 3. (neutr.) volde en ſterk pir⸗ 
rende, ſtikkende, ſtarp, giennemtrængende 
ornemmelſe. Salven bider i Saaret. 

Sennep bider p. Tungen. Kulden, Vin: 
den Bider i Anfigtet. En bidende Kulde. 
4. (neutr.) være hvas til at ſtere eler 
küppe. Kniven, . Saren, Leen, Gaven 

. bider iffe. 5. uegentl. og i dagl. Tale: 
" Bruge onde, bidſte Ord, være bitter, hvas, 

fornærmelig i fin Tale. At. b. ab Folk, 
8. gen af eler over. — bidende (hvas, 
bitter) Skiemt, Satire. At b. fra. fig, 
figurl. om den, ſom forfvarer fig godt £& 
Mundfamp. — bides, v.n. pass. Hun⸗ 
dene, Heſtene bides (bide hinanden.) =" 
Biden, en. ud; pl. Gierningen at bide. — 
Bideklo, en. hos Infecter: en af de paa 
Sovedets nederſte Deel fiddende Hager, 
— Dyret griber fin Føde. (H. Strom.) 

ideredffab, et. Legemsdeel hos Dyr til 
at bide cl. klemme med. Inſecternes Bide⸗ 
redffaber. Bidetand, en. Fortand. — 
bidhyas, adj. 1. meget hvas. 2. meget 
arrig. (dagl. T.) — bidfe, adj. 1. tilbsie⸗ 
lig til at bide, mordazx. En 6. Hund. 
2. ond, arrig, ſpodis ft fin Tale, — Bid⸗ 

" føhed, cn. ud. pl. ” 
Bidling, ſ. under, Bid, en, 

hy 

er færdigt.) 

"Dan biede en heel Maaned, før han meld 

ter 2 et. I, - f. 

. betydelig Forbetning p. Jordklodens Ove 

. brug, ct, Blerkvorksdrift, Grubedriſi. 

. Bidrag — Biergbrus. 
Bidrattø et. pi. d. ſ. IS Bentra( 

Tilſtud, Tilſtsd, Hielp, det fom bidrag 
At give B. til noget. i 
Bidrage, v. a. 3. [drage.] hielpe 

vælte Haand til, medvirke til. Dette A 
greb bidrog meft til Seieren. At b. 
noget med Raad og Daad. ” 

Bidſel, et. pl, Bidſler. [Isl. Beits! 
egentlig Jernet, fom gives Heſten i Mu 
den for at ſtyre og tvinge den, Mi 
Mundſtykke; men bruges ofte om alt i 
fom hører til Heſtens Bidſel. At lægge I 
paa en Heſt. — Bidſelſtang, en. p 
flænger, en af Sideftængerne p. et Stan 
bidſel. bidſelvant, adj. vant til at ba 
Bidſel. = Bidfle, v.a.1. lægge Bit 
og Tomme paa. At b. en Heſt. (Mott 
Bidſt, adj. f. under. bide. 

Bie, v.n.oga.1. (har.) IIsl. bid 
1. tøve, opholde fig nogen Tid. Vi have in! 
at b. efter. At b. nogle Dage over (0 
holde fig over den beſtemte Zid.) . 2. Den, 
At b. paa noget (ſom forbafeé , fom i 

Si maatte b. en Heel Fis 
paa Maden. — At b. efter cen eler nog 
cfom ſtal komme.) At bie efter Hie 
»Denne ev den, Dag, fom vi biede efter: 

ev. Begr. 2, 16. — Talemaaden: at bie ce 
.noget (D. Lov.) er ny forældet. 3. to 

med, dvæle. At b. med noget £. det Pderſt 

fig. 4. beroe, henftaae. Det fan b. til 
anden Gang. — Bien, en, det, at bi 
tove, Venten, Dvælen. 

. Bål. en. 4 Bielke. ' 

SL Biarg.] ( 

flade; færdeles en faadan Borhelning, fol 
beſtaaer af Steen, (S. Field og- Klippe 
Biertze, Bakker og Heje. Kridbierge, Or 
nitbierge. TI endeel Sammenfætning 
cf. Er. Biergfolk, Biergmaͤnd, Biergmeſt 
ar Bierg Henſyn til Biergvært og ſtaa 

i St, for dette. Man har i diffe Ord ti 
deels optaget den tydſte Form: Berg; 1] 
endog indført tydſte Dvd reent uforandret 
fom ergmand, Berghauptmand, hvil 
er forbigaaes.) = Biertzaas, en. lang 

ſtrakt Bierghoide; en lang og jævn Bierg 
ftræfning. biergagtig, adj. fom ligne 
et Bierg. (0. S. D.) Biergarbeide, et 
Arbeide ved Biergværfer eller Grubedrift 
Biergart, en. pl er, Steenart, fon 
"findes i Bierge, udgisr Bierge. Biergbetg 
et. faft Biergolie.” Biergblanding, en 
B. af forſtiellige Biergarter. Biergbo 
en. den, ſom boer paa et Bierg eler 1 É 
Biergegn. Biergbor, et. Reditab til a 
bore i Bierg og Steen, ſom man vil fprængi 
ved Krud,  Biergbrink, en. brat Affæt! 
ning paa et B. "Mine uſikkre GÉridt np. 
Kanten af Biergbrinfen.” Bagg. Bierz⸗ 



dirſchyfta — Biergſtrent. 89 Biergftette — Bierger. 

Bergryftal, en. En gicnn tig, re⸗ 
aturikg danset (chtyſtalliſeret) Steenart 
7 Siel: Slægten. Biergdal, en. D. 
modem Bierge ell. Blergkieeder. (T. Rothe.) 
derzegu, en. Egn, hvor der er Bierge, 
hcryg Egu. biergfaft, adj. faft fom et 
Firg, ſardeles faft. 
pm Flak. flad Stræfning oven pga et 
fg (f. Biergſlette. lergflod, en. 
J. vn fremmer ned fra et Bierg. Thi 
ka den toede B. brufet om Vaaren fra et 
sent Fieſd. Vvald. —— D.s. pl. 
: Irbcidere ved et Biergvcerk. 2. opdigs 
ku Safenet, ſom Overtro tillægger Ops 
bed i Biergene. Biergfos, en. Band: 
f> fra et Bierg, I en Biergegn. Bierg⸗ 
fosicns Glam tal atter Klippen tvætte.” 
reaſchl. biergfuld, adj. fom har mange 
Br, æftning, en. F. anlagt 
ze: et Bierg, . Bierggang, en. Gang 
ix af Ertſerne i Biergenes Indre. 
Setch. (Gang, Kloft.) Bierggrund, en. 
Indbund, ſom beßaaer af eidfleen, 
2⁊egzrund. bierghoi, adj. het' ſom et 
Lierz, meget het. (Yram.) ierghor, 
n. dt Navn, ſom gives Amlanten, hvoraf 
a Elags uforbrændeligt Linned og Papir 
fir forfærdiges. Biergild, en, "3ld 

—— SBlergend, Blergft rt nigg i ce, en. Biergrad, Siergſtrekning. 
Viergklint,· en. ſteil, freinſpringende Deel 
if it Bierg, tfær ved Havet. (Pram.) 
Bærgtlefe, en, dyb Revne ell. Kloft imel⸗ 
ka Klirpet. biergfyndig, adj. kyndig 
ꝛc, form herer til Biergvæfen og Grube⸗ 
ct BSærglag, et. Lag eller Strog af 
friticllige Eteenarter i Biergene. Bierg⸗ 
land, et. biergigt, biergfuldt Land, Bierg⸗ 
in, Bierglide, en. Kant, Side af et Bierg; 
Bera. (Atrebo.) Biergluft, en. Luft, 
Ems J. Blergene, I Biergene. Biergt⸗ 
Rind, en. Arbelder eler Betient ved et 
Bergs ; efter, en. Vetient, 
'a har n over et eller flere Bierg⸗ 
mer. Biergmo, en. poet. en Pige 
” Jetteflægt. (Shlenſchl. Nord. Guder.) 
Sergolie, en. flydende Jordharpir, der 
(2, sælder udb af Biergklofter, og anſees 
x mineralſk; Jordolie, Steenolie. (Bi- 
bræen petrolenmi.) iergordning, en; 
morning angagende Biergvær tere Drift 
3 8lrgvæfenet.  Biergplante, en. P. 
"2 fun ell. iſer porer p. Bierge. Bierg⸗ 
st,cæ, ſammenheengende Rekke af Zierge. 
rgret, em. R. ſom dømmer i Blerg⸗ 
titsfager,  Biergryg, en. det everſte af 
Seicrgaas eU. Biergftræfning. Bierg⸗ 
00, en. Skov, Der ligger paa et Bierg, 
a Biergegn. (Baggefen.) Biergſtred, 
Redſtnttaing af ſtore Biergſtykker, ſom 
vded Sneedandet ſpulmende Klippebekke 
ane eg tive m. fig. Biergffræut, en. brat 
taauing p. Siden af et Bietg. Bierg⸗ 

ø 

udgisr det øverfte af en Bliergegn , 

Biergflade, en. 

I "ep . 

flette, en. En flor jævn Landſtrekning, (om 
om 

ligger betydeligt opheiet over Havflade 
Den mexicanſte Biergſlette. (Fr. plateau, 
Biergſlot, ct. Slot, bygget paa et Bierg. 
Bietginee, en. S. fom falder paa Biers 
gene, og fom altid bedekker de hoieſte 
Fieldes Toppe. Biergſpids, en. frem⸗ 
ragende ſpids Zop af et. Bierg. ”Knap 
Solens Glands Diergfpidferne forgylder.” 
Rein. Biergſtad, ert. Stad, bygget paa 
et Bierg. iergſteen, en. Steen af et 
Bierg, Biergart. Biergſtræakning, en. 
ER betydelig lang, uafbrudt Stræfning af 

flod fergftyrtning, en. En meget 
brat, ſteil Side af et Bierg, ell. et ſaadant 
Sted paa en Biergvel. (Pram.) Bierg⸗ 
foovel, ct. S. fom findes gedigent i Biere 
gene. Sig ø, en. So paa et Bierg, 
ell. imellem Blerge. (IT. Rothe.) Bierg⸗ 
finde, en. d. ſ. ſ. Biergſpid.. Bierg⸗ 
top, en, det sverfte af et Bierg. Bierg⸗ 
trold, en. Trold eller Jette i et Bierg. 
(Evald.) 
med ct harpiragtig brændbart Stof, eller 
rovt Biergbeg.“ Oecon. Mag. 1v. 309, 

Siergurt, en. Biergplante. Biergvei, 
en. Vel, anlågt paa, over eller imellem 
Bierge. Biergvold, en. En p. et Bierg 
opført Jorp⸗ eller Muurvold. (Baggefen.) 
Biergvæg, en. Siden af et Field, der reiſer 
fig ſteilt og lige i Veiret, fom en Væg; 
Klippevæg. iergvært, et. Ste Kvor 
Metaller vindes af et Bierg ved 6 
drift. (Deraf: Biergvarkseier, Bierg⸗ 
værksindtegter, Biergvarksret, o. fl 

h 3 

- 

Biergtorv, en. ”Sord blandet - 

rubes ' 

Biergvæfen, et. Alt hvad der hører lg 
Biergverkers Drift og Beſtyrelſe. Bierg⸗ 
vært, en. Vært, ſom groer paa Bierge. 
= biergegierdet, adj. v. Lufædvanig 
ledning.] omringet, omgierdet af Bierge. 
»En biergegierdet Slette,” Nord. Brun. 

Bierge, v.a.1. [Iél. biarga, byrgia,] 
1. bringe I Behold, bringe i Huus (om 
Sad) redde (af Havsnod ell. anden Fare.) 
Man biergede endcel af Ladningen. »Og 
"gager det ogſaa nok faa flet, at bierge 
Modet og Forſtanden.“ Bagg. Ø 
tilveie ved Idræt cl. Arbeide; nære, ftaffe 
Ophold. ”At bierge og opholde mig, min 
Huſtru og Børn,” P, Tidemand. 1543 
»At bierge uden Fortieneſte, at fortjene 
uden Arbeide.” Olufſen. 3. Solen bier⸗ 
ges, gaaer ned (Vedel. Hvitfeldt.) 4. re- 
cipr. bierge fig, nære fig, begaae fig. 
Man fan knap b. fig for Hede. Han bier⸗ 
er fig nogenlunde. ZBiergefolk, n, 8, pl. 
fm bierge ſtrandet Skib ell. Gods. bier⸗ 

Aſ⸗ 

2. ſtaffe 

Berg adj. Som fan bierges, reddes. 
iergelon, én. det, ſom efter Lov eller 
vereenskomſt betales for Biergning. — 

Bierger, en. pl. -e. den ſom bierger. 

AJ 
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"|. og Bildejern. (Moth.) 

Bierguing — Bille. 

Bi 
fald. Ét biergigt Land. 

Biering, en. egentlig det famme Ord 7 

. fig & Bandet. 
om Biergning (Indhoſtning, det fom ind⸗ 
iſtes.) — Kornbiering. Næring 

og Biering. 
Bifald, et. ud. pl Medhold, Samtykke, 

Billigelfe. At fane, at vinde B. %t give 
een B. I noget, ”Foragt for Daarers Biz 
fald, fom for deres ugrundede Dadel,” 
Mynſter. — Bifaldsdom, en. D. hvors 
ved man ALLA noget, bifaldende Dom. 
(M.) Bifaldsord, et. bifaldende Udtryk, 
Tale. “B. af Kongens Mund.” Sneed. 
le , et. 
Bifald tiltiende. 
Skare.“ Deré. 
vinder ſtort Bifadl. 
pl. -er. En lydelig Bifaldoyttring. 

Bifalde, v.a.3. Ifalde.] give Bifald, 
billige, famtykke. 

Biil, en. bred Øre, hvormed Zømmer 
glathugges. [II. Byla; T. Beil, Øre.] 
c=Biilbrev, et. 1. Pantebrev i et Stib, 
ber ftaaer i Bygning; eler Forening om 
Laan fif at bygge Ctibet, mod Pant i 
ſamme. (D. Lov.) 2. Ovrighedens Vid⸗ 
nesbyrd om, naar og hvor et Skib er 
bygget, og om dets Drægtighed. — biil⸗ 
ærdig, adj. — kib, ſom er 
ærdigt fra Skibsbygmeſterens Haand. — 
iilhammer, en, Cr Slags H. hvormed 

man hugger i Stene, der tulle fleekkes 
uden at fprænges, (Stuffens Landoecon.) 

R. hvorved man giver 
”B. fra forſamlede 

bifaldsrig, adj. ſom 

ilag eller læg , et. pl. d. f. . noget 
Gtriftligt, ſom bllægges et Hoved = BDo⸗ 
cument. 

Bilager, et. ITydſt.] findes brugt om 
Fyrſters og fornemme Herrers Bryllup. 
Bild, en. pl. -er. et Redffab af Jern 

og Staat til at hugge t Steen med; f. Gr. 
fil at bilde Molleſtene. Ogſaa: Bilde 

- Bilde, v. a. 1. hugge Furer T en Molle⸗ 
ſteen, eller opbugge em paa ny. At b. 
en Qværn. — Bildning, en. ” 

Bilde, v.a.2. bruges i Danſt allene i. 
de Talemaader: at bilde een noget ind 
(faae cen til at troe noget opdigtet) og: 
at bilde figind: 1. foreftile fig. 2. gtøte 
fig en falsk Tante om noget. 3. gisre fig 
fil af noget; have høie Tanker om fig 
elv. &. indbilde. (partic. bildende, de 
. (plaſtiſte) Konſter er brugt af Nogle; 

men uden Bifald.) IJvf, afbildet 
Bildhugger, f. Billedhugger. 
Bile,-v.a. 1. hugge glat med en Biil. 
Biliggerffe, en. Frille, Medhuſtru, 

Bolſtab. (forældet.) É 
Bille, en. pl. = F. Et Navn til flere 

| 
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Bifaldoyttring, en. 

Bie — Binenørid. 

udſtaaret, 
ravet, udhugget, ftøbt B. 2. Fon 
ng om noget, ſom Stælen dakner fig 

Yndbildningskraften. Den  Zungfin 
dvæler helft ved mørke Billeder. 3. 
nelfe, Lighed; ft. Symbol. Jeg feer 
derens B. i Sønnen. ”Gud tabte D 
nettet i fie Billede.” I. Mofe B. 1, 27. 
Et 3. paa Livets Forgængelighet. | 
bruge for mange Billeder £ fin Stiil 
Billedbibel, en. Samling af bifto 
Billeder, tagne af Bibelen. Billedl 
en. Bog m. Billeder eler Kobbertar 
ifær en ſaadan, hvor Billederne cre vo 
ſagen. Billeddyrkelſe, en. Ufgud 
Afgudobilleders eller Gelgenbilledere 
bedelſe. (Guldberg.) illeddyrker 
Billedfod, en. —— hvorpaa en Bil 
ſtotte er opreiſt. Billedhugger, en. | 
ſom forftager, deels at forme Bille 
blødt Leer, deels at udhugge det i 
afſtobte Billede i Steen, (Deraf: 1 
ledhuggerarbeide, Billedhuagerfonit, å 
ledhuggervært, o.fl.) Billedklæder, 
poetiſt Indkledning i Billeder. ” 
flenne B. Aandeverdenen fremtred 
ngemann. — Billedkors, et, Cru 

(A. G. Carſtens.) Billedkram, en. 
flags Billeder eller Kobberſtykker, fon 
Billedfræmmer handler med, billed! 
åd). ſom er uden Billeder. ( S. Staffel 
Billedmager, en. den, ſom gier eller 
ner Billeder. »Maleriet duede fun ( 
dertil, ifær under faa flette Billedmeg: 
Gænder,” Guldb. billedrig, adj, 
paa Billeder, fom bruger eller indebe 
mange Billeder (ifær 3.) En b. S 
— Billedſal, en. Cal, pr 
med Malerier eller Statuer. Xi 
ſtronke, en. figurl. Grændfer, fom ! 
vedtagne Billeder fætte for Tanken og ? 
Udtryk, »Nedbryde Poeftené ganile ) 
ledſtranker.“ Bagg. Billedfſkrift, 
Skrift, ſom udtrytfer Ord og Tanker 
Figurer eller Billeder, i Gt. for ved 
aver. Guldberg, (modſat: Bogftavftn 

Billedflærer eler Billedfnider, (Sår 
en. den, ſom forftaaer at udffære Bill 
i Træ, Elfenbeen, 0. d. billedfmyt 
adj. v. prydet med Billeder. (Ohlenſe 
Billedfprog, et. 1. Sprog, hvis Ord 
trykkes ved Billedſkrift. ”ore Gprog 
ikke mere Billedfprog, men Tegnſpro 
Baggeſen. 2. Spros, Tale, höoeri fi 
forme mange Billeder (3.)Billedſt 
en. Strid om Billeddyrkelſe og bel 

N . 



Biledfirid — Bimaane. 

Alftedelſe i Kirktene. Billed⸗ 
, em. ben, ſom forſtager at ſtobe 

af Malm. Bi tte, en. 
ra, (Noth.) Billedverk, et. 1. 
prydet m. Billeder, ell. 
ster. (Moth.) ”Øufe — udsgirede 

Billedverk. Baggeſen. Grottens 
Etaffeldt.) 2. moget, der fun er til, 
Sillede. "Livet fun Dilledvært er.” 
Etaffeſdt. — billedlig, adj. ſom ſteer 

eder, udtrykkes ved Billeder; ſyni⸗ 

iv Ligeſom i Billeder. (8. S. O.) 
Lilkerd, en. Ifranſt.) Et Slags Spil 

xt Kugler, ſom ſtydes frem paa et med 
Slrte evertrukket Bord. At frille Bil⸗ 
ir. 2, Bordet, hvorpaa! det ſpilles. 
deraf: Billiardhuus (hvor der holdes of⸗ 
lærtigt Billiardſpil) Billiardkugle, 0. fl. 

Billig, adj. 1. overeensſtemmende med 
Bsrolloven, med Naturens almindel. Ret, 
mrradt paa eaette Forhold ; ſtiellig. At 

ere hvad ret og billigt er. Det er bib 
ber at den, ſom volder en Anden Skade, 
kr godtgiere den. Stfe Alt hvad der et 
bougt, er derfor billigt, (jvf. retfærdig.) 
Jazen, ei engang billig, men retfærdig 
hv fan forbyde eller ſtraffe Meninger.” 
Basel, 2, tilbørlig, pasſende, fortient. 
En billig Straf, Belsnning, Bexommelſe. 
i, tibetelig til Billighed. En b. Mand, 
ms. Dommer, Loeſer. 4. ikke overdreven, 
madeſig, iffe for hoi. At være b. i fine 

ger. En b. Priis. pan er b. 

ba Egenſtab, at være billig, i Ordets 
føre Bem [BSilligbed har altid 
beniyn til morale Sov og Pligt; og mods 
ſenre derfor ofte: den 43 e (juridiſte, 
leolige) Ret, »Billighed er Retfærdighed, 
kmpet, i et vift Tilfælde, efter den, ſom 

mer, og det, fom demmes.” Sporon.] 
Billige, v. a. 1. holde for billig, give 

Betheld, anfee for paffende, bifalde. At 
hllige eens Mening, Opforſel. 
Alling, en. 6. Bidling under Bid, 
Xlag, et. d. f. f. Bilag. 
Bilægge, v. a. bilagde, bilagt. 1. afs 

free i Mindeligbed, forlige. At b. en 
ig, Zrætte. 2. vedlægge. At b. fit 
—5 de fornsdne (med de fornsdne) 
en . 

Bilegger, en. pl. -e. En i en Skor⸗ 
itea indmutet gg ſom ildes udenfra, 

ingen Aabning har ind. til Varelſet; 
nedſat: Vindoon. 
, Zlober, en. pl.e. 1. en ringere Stald⸗ 
arl ved de kongelige Stalde. 2. den tres 
nit beft, ſom fpændes for en Vogn. 

sen. pl.-r. et Luftjyn, der 
lener Maanen, og fremkommer ved dens 
dienſtin len huni Sky. (WNoth.) 

"SS w SEN 

Hp 

beſtagende 

valſt 3. 

. fr, 

Bimpel — Binde. 

Bimwpel, en. pl. Bimpler. en ganffe 
liden Tønde af udeftemt Maal; en Bane. 

Bimmer, adj. fom aldrig er ſtille, altid 
4 — deraf: bimre, v. n. vimfe, 
være I beſtandig urolig Bevægelfe. (Moth. 
Ord, ſom nu neppe mere bruges.) 

Bind, et. pl. d. ſ. 1. Alt, hvad der 
bindes om en Ting, hvormed den omvindes 
eler forbindes, At lægge B. om noget. 
B. til Aareladning, Halsbind.At bære 
Armen ihet B. 2. det, hvori en Bog ind⸗ 
bindes, Bind om en Bog. Franff, engelſt, 

3. figurl. en færftilt indbunden 
Bog (Yolumen.) En Bogfamling af tu⸗ 
finde ind. Deraf: bindſtærk, adj. En 

. Bog, ſom beftaaer af mange Bind. 
4. et 9 Huus af, Bindingsværi; en 
Binding. 

Binde, v. a. bandt, bundet. [9$. binda.] . 
1. Vinde, ſnoe, fæfte Baand om noget ; 
gisre faft, fæfte, hefte m. Baand. At b. 
n Traad om Fingeren, en Klud om Hal⸗ 
ſen. — b. noget ſammen m. Reb. 5: fine 
Skoe med Baft, med Seilgaru. At b. fin 
eft til et Zræ. b. Hænder og Fødder 
pag cen. — Wed adv. og præpos. Af 
binde Temmer af, f. afbinde, 3. At b. . 
an med een, prøve Styrke med; give fig 
i Gtefd med, At b. noget fat. At b. 
for en Sek. At binde for Dinene (om⸗ 
binde Hovedet ſaaledes, at man et fart 
ed At b. en Bog ind (f. indbinde.) At 
. væg ind (tage det i Stald om Efter⸗ 

aaret.) At b. en Green ned (mod For: 
den.) Xt binde fit Saar op. 6. Blins…… 
ranker op (til Stænger cder Zræer.) At 
b. op, absol. binde Soden i Weg. Den 
Pige binder raſt op. (i en egen Bemærk. 
ſiges: Koen binder op 3: begynder at give 
mindre Melk.) At b. Papir over en Krukke; 
el. absol. 6. over en Krukke. At b. Sokken 
til,, b. til for Sœekken, for Pungen. b. 
Munden til p. en Ore, B. noget tilbage 
4 det tilbage og binde det.) 2. d. ſ. I. 
ammenbinde. At b. Kornet i Reg, .b. 
noget I Knipper. absol. om Sed. J Mors 

"gen ſtal vore Folk binde. 3. knytte, flette, 
rikte. At b. Krandſe, Strempev, Punge, 

Biffergarn , Kurve. b. Fødder t et Par 
tromper. Ogfaa intrans. At binde vp. 

en Strompe, paa en Mattrøie. 4. fots 
ærdige ved Hielp af Baand. At b, Fade, 

nder, Borſter. 5. fæfte, forbinde, bringe 
Dele til at hænge ſammen. Kalt binder 
Stenen. Kulde, Blæft binder Jorden. 
6. t Legekonſten: ſtoppe, volde haardt Liv. 
7. betage Friheden, tvinge, indfrænfe; it. 
forbinde, forpligte. ”Hvis Skiebnen vi, 
os itfe Sticbnen bandt.” Baggefen. pan 
ev meget bunden ved fit Embede. Ben: 

„derne vare fordum bundne til Godſerne. 
At b. fig til viſſe Regler. At bs fig ved 
Løfter, &. b. fig til en Pige ved XEgte⸗ 



we 

| hefte. 

Bindingsveerk. — 

Binde — Birk. 

gabelefte. — bunden, Stiil a: Bers mes 
trig Tale. = 2) Bindebrev, et. kaldtes 
tilforn et Brev, man fendte Folk p. deres 
Navne: eller Fodſelsdag, for at binde dem 

- HL at loſe fig. med en Save, et Gilde ell. d. 
Bindefolk n. s. pl. Søttfore , fom binde 
Sad op paa Marken:  bindefærdig, adj. 
b. Korn, ſom, ex tørt nok til at bindes, 
bindegal, adj. fom er ſaa gal, at han 
maa bindes. Bindehund en. Leenkehund. 
Bindejern, et. Jernanker, fonr. binder 
Muur⸗ cl. Zommervær£, ell. fom forbinder 
Stene v. indftøbt Bly. Bindetreft, en. 
Kraft t. at binde, bindende Kraft (binde, 5). 
Bindemiddel, et. Middel (f. Er. Læge⸗ 
middel) (om har bindende Kraft. Binde⸗ 
naal, en. Maal t. at binde Fiſtegakn med. 
Bindenagle, en: Zrænagte , 
Tommerverk forbindes. Bindeord, et, 
Conjunction. Bindepind, en. Stack 
traadspind til at binde (Stromper) med; 
Strikkepind. Binderem, en. Rem, hvor⸗ 
med noget bindes eller fnøres. (Moth.) 
Binderum, et. ſaameget af en fyldt Sek 
el, Poſe, ſom behoves, til at kunne binde 
for den. Bindeſteen, en. Steen eller 
"Stene ved Enderne af en Bra eller Hvæls 
ving, for at modſtaae Buens Tryk. (v. 
Aphelen.) Bindeſtreg, en. eller Binde⸗ 
tegn, et. Streg, ſom ——— at to 
Ord høre ſammen. — b) Bindhage, en. 
Jernhage til at binde eller klemme noget 
ammen med; Bindejern. 48. S. O.) 
indkit, et. Ki 

Bindplaſter, et. hvormed et fri 
Saar forbindes; Heftplaſter. Bindſaale, 
adj. den inderſie Saale i Skoe. Bind⸗ 
alat, en. Et Slags Sommer⸗Endiven, 

der ikke fætter Hoveder. (Dluffen.) Bind⸗ 
ffrue, en. hvormed et Bind (f. Ex. om 
en bruſten Spraiteflange) ſtrues ſammen. 
Bindaexe, cen. Øre, ſom Tømmermænd bruge 
til at hugge Bindinggfømmer. = Binder, 
en. pl.-e. cén, fom 0. Gæd op. ſ. Binde⸗ 
følt. —Binding, en. 1. Gierningen at binde. 
2. ſammenbundet Arbeide; Bindingsverk; 
Gted, hvor Zømmer ſankes. Bielken er. 
raadnet i Bindingen. 3. et Fag Guus af 

eraf: Bindingstræ, et. 
bruges til Binding. 

(ſaaledes ogſaa: Bindingsfparte.) Bin⸗ 
dingeværk, et, ud. pl. Tommerverk, ſom 
orbindes med Fodſtykker, Stivere og Los⸗ 
lter, og hvorimellem Væggene fil et 

Duus muret af een Steens Tykkelfe. 
(modſat: Grundmuur.) == Bindfel, et, 
pl. Bindſler. hvad der tiener til at binde 
eler forbinde med; Bind (1.) — Bindſel, 

Tommerſtykke, 8 

en. ud. pl. Forſtopppelſe, haardt Liv. 
Bing, en. pl —e. en ſtor Zrætaffe. 

Maftbing, Meelbing. 9 
Birtk, en. pl. -e. [J. Birki, Biork.] 
et I novdlige Sande almindeligt Træ. Be- 
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hvormed 

t, fom br. fil at binde el. (D. Lov.) 

"det er fammenbraget, * Bifped 

Virk — Biſpehue. 

tula alba. . rene rener Bi 
brænde, Birkekoſt, Koſt af Birken 
Birkeſaft eller Birkevand (ſom udfay 
af Birken, og koges til en Drik, liig 
0. Ti. j . ⁊ 

bit, et. pl.- exr. Gods fer Dim 
fom i Rettergangsfager iffe hører ur 
Herredstinget, men har Birfefrihed og 
egen Birkedommer. == BDirtebrev, et. K 
gebrev , hvorved Birkefrihed meddeles. 
Simonſen. Borgruiner. I. 41.) …. Bi 
dommer, en. den, fom beflæder Rette 
et Birk. (undertiden £ D. Lod: Bi 
foged.) Birkecicr, en. den, om | 
Birkerettighed til fit Gods. Birkefrih 
en. det Privilegium, hvormed viffe adr! 
Godſer (fordum ogſaa Hisbftæder) un 
droges fra Landets almindelige Retterga 
og fif Birk ellet Birkeret. Birthe 
en. 5. f. ſ. Birkeeier. (I. Rothe.) il 
rettighed, en. den R. form Birkecieren 
til at beſorge Rettens Pleie fir Birk | 
Dommer og Skriver. Birkeffriver, 
Seriveren i en Birkeret. Birketing, 
Stedet, hvor Birkeretten holdes. 

Biſidder, en. pl.-e. cen, der bivaa: 
en Ret, en Raadéforſamling, et Collegiu 
form tfedhletper; en Aſſeſſor. (M. Mi 
alborg.) 

Biſtop, en. pl.-per, ben oderſte Ge 
lige I et Stift, S. Biſp. . 
Biſlag, et. pl.d.f. en liden m. Bær: 
forſynet Udbygning uden for en Gaded 

Biſmag, en. ud. pl en tilfældig SM: 
noget har, en Smag, fom et er den vet 
Dette Ol har en Bifmag af Malurt. 

Bismer, en. pl.-e. et Redſtab, k 
ſtaaende af en Vegtſtang m. nedhænge 
Cod, fom br. til at veie paa i St. for Væ 
aal. = Bismerkrog, en. K. hvori mi 
ænger det, ſom ſtal veies paa Bismeret 

Bismerlod, et. Veœgtlod paa Bismerc 
Bismerpund, et. (i Rorge) en Vægt, fo 
udgier 12 almindelige" Pund, eller Skac 
pund, VBismerſtang, en. Bismerer 
ved Skurer I Lispund og Pund afde! 
Boegtſtang. Biemervegt, en. B. fo 
ſteer paa en Bismer. 

Bifol, en, pl.-e. et Luftſyn, hvor 
Solens Billede vtſer fig afſpeilet i Jorde: 
Atmoſphæœre. 

Biſp/en. pl.-er. d. f. ſ. Biffop, hvor 
ragt, c 

den for Biſper befalede Embedẽdrag 
Biſpedomme, et. pl.-r. en vis Deel 
tt Lands Kirker og Præfter, ſom ere he: 
lagte under en Biſtops Spſon et Stif 
Biſpeembede, et; en Biſtops gelftlige Gr 
bede. Biſpegaard, en. G. hvori en Bi 
for fin Embedstid boer. Biſpehue, ei 
et Slags Hue, fom hårer til catholſte B 
ſtoppers Dragt, ligeſom en Biſpekaal 

v ⸗ AM 



Bifpeflol — Bitter. 93 , Bitter Viaitebored. 
& Sfreftev: — Biſpeſtol, en. ſigurl. 2. negentl. og figurt: a) ſtarp, giennem⸗ 
fa" Sifreembede. At ſege en ledig B. trængende: En bitter Kulde. b) bidende, 
BSipcſede, et. Stedet, Byen i Stiftet, bidſt. En b. Satire: At være &. i 
her Biipen boer. Biſpevielſe, en. den Tale, c) nærgaaente, frænfende. é: e 
ſamenie, hvorved en Geiſtlig indvies til Bebreidelſer. d) ubehagelig; haard, ſmer⸗ 
Sp. — bifpelig eller biffoppelig, adj. telig. En b. Skiebne, bittre Lidelfet. ”En 
in fører til en Biſtop. b. Bærdighed. b. Bedrøvelfe for hende, fom fødte ham.” 
vagt, — Bifpinde, en. pl.-r. en Bis: Sal. Ordſpr. 17, 25. (6. forbittre.) 3 
fri bare. … Bitterhed, en. den Egenffab at være bits 
Eife, v,1, 1. (har.) væreien urolig og fer, ſaapel egentl. (en Bitterhed Sma= 
kt Bevægelfe, lebe urolig omfring; gen) ſom figurl. f. Cr. b) I hans Sfiemt . 
retlig fan om Hornqueeg, ſom biffer i ſterk er for megen B. c) At fige een Bitterhe⸗ 

i (2,6. biffen.) jvf. foite, vimſe, der, ”Blidt Forhold forſsder yvelfommen 
syr, = Bifjebram , en., Smaakram, Sandheds Bitterhed.” Rahbek. d). Det . 

metetormmere fælge. Biffetræmmer, Ondes, Ulykkens, Armods, Borgens B. 
m Ga, ſom vandrer. om fra By til By Ingen Lytte uden alle eldeiſer ingen 
ri Emaakram. Biſſeleder, et, i den Glæde uden alle Bitterheder,” Baſtholm. 
kcrmaade: at have Biffelæder i Skoene, bitteragtig, adj. "noget bitter, — Bitters 
jer en fler Flakkelyſt, megen Uro poa jørd, en. en egen Jordart; Talkjord, hvid 

Bifepreas, en. et lidet, tyndt eys, Magneſia. — bitterlig, adv. paa en bitter, 
É at lobe om med. (dagl. T.)  biffefyg, ubehagelig, ſmertelig Maade, (fielden, 
ii, fem ingen Ro har paa fig, [delig vil undt. i udtrykket: at græde, at bedrøve 
Mi Sted; deraf: Biſſeſyge, en. (dagl. fig bitterlig; og -i Bibeloverf.) Det træn: " 
hl.) É… fede, fmertede mig bitterlig. ”Det for⸗ 
Artece, v. a. biſtod, biſtaaet. Hielpe, frød ham bitterlig for den Beſpottelſe. 

hårkette, undfætte. At b. cen med Raad li. Macc. 7. —= Bitterfalt, et. Middelſalt, 
kzad, — Biſtand, en. ud. pl. Hielp. ſom frembringes ved Bitterjordens Fora 
letiætning, ”Fiden mangen dang, ſtor bindelſe med Evonifyre, — bitterfmagende, 
b. gir I Rød”. Delt. At faae Æ. af adj. v.. fom har egn b. Smag, — itter⸗ 
WH, hg B. Med Guds B. — Biftander, fod, adj. af en blandet, halv bitter og 
Rpl-c, 1. Hielper, Medhielper. (D. halv ſod Smag; meft figurl. om det, ſom 
mi 2, ben, ſom biftaaer en anden i -væffer en blandet Folelfe. (I. Bone.) — 
brtcmp, Setundant. (Chr. V. Kr. Art.) Bitterſode, en. En Lægeplante, Solanum 
iendig adj, behielpelig. (P. Clauſſen.) —ãA Bitterviin, en. sitn, hvor⸗ 
Bier, adi, pl. biſtre. ſJet. bystr.] paag er fat bittre, maveſtyrkende Urter. 

… Biget AN, Bbragt. —* "San … Bivaane, v. 2. 1,: [Z. beytwobnen.] 
im gange b.” At gøre een b. 2. fom være tilftede ved. - At bivaane et Bryllup, 

Fer viede, Bifterhed; grum. Et biftert en hoittdelig Forſamling. 

Errog for Overbeviieningeiüs og Pund. ” . —2— (3 eldre Dane Biæffe, v.n.1. (har.) gise m. fvagere 
Ye: et biſtert Wørfe, Veire) — bifters Roſt, fom Hvalpe eler fman Hunde, — 

|, adj, teænt gal, vavgal. (dagi. T.) Diæfjeh, en. ud. pl. , 
| åd, en, nd; pl, — biftert, adv. At , Biælde, en. pl. -r. [Jél. Bialla.] en 
ir biler fl een. : buul Metalfugle ERNE: i, hvovt maa 

jette, v, a, biſatte, biſat. , Morn: ell, Kugler a etal indſluttes, ſom, 

* bes, —* SVARET — ved at ryfteé, frembringe en dlingende Lyd. dette fe Gål) men br. fornemmelig i Cbejlægtet m. adj. biæld, om Lyden. Bog⸗. 
n Talcmaadextð ei⸗ a: indfætte. fnten klinger biældt,” Arrebo.)— Biældes 

ct med Begratet feste 4 en Karke eller et lang, Biældelyd, en. ud, pl Klang, 

; ” tsi befat med Biælder. id. — Deraf: Bifættelfe, en. Bi ? ne: TT 1, , Bialde og biældre, v.n.1. give Hals 
yt, ad. liden, ganſte liden. (Tilfsies gige, ſtoie og ſtrige. (forældet) ' 
ran En lille bitte Blomſt. (bitte Gruges — Biælfe, en. pl. -r. firives ofte Bielke. 
SÅ den jddſte Diglett hyppigen for: [g. Bialki.] en fvær, tgtlrfant tilhuggen 

itte, en. Smule, den mindſte Jommerſtok. — Biclkebaand, et. Jern⸗ 
Ille en Ditte, (dagl. Tale.) baand, hvormed Bicelkedeerk forbindes. 

Sitter, adj. pl, bittre. 1. ſom har en biælfebygyet, adj. v. 1. bygget, opført 
og umrafkerpende ſtarp Smag. (jvf. af Biælter. 2. bygget paa en B. ”Bar 
mu, fm er det mese banffe Ord, og ef din biælfebygte Rede ydi min. Stue 
er el egentlig; men nu fielden figurl.) filter nof?” —— M. Troiel. Bielke⸗ 

Mander, Gu bitter œgeplante. oved, et, Enden af ca tilhuggen Biælke, 
4 
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Bieorneleie 

al himmelblaa. *blaa⸗ a 

Bioerne, gaaer paa Bisrncjagt. 

.Sandjord; Jasione montana. 

Biælfehuus — Blaarandet. 

Bi , et. Et af Bieelker sl. Tøm: 
merſtokke opfert Guus. Bielkckne, et. 
(f. ng, 2.) Bielkerum, et. Afftans 
den imellem Btælferne i et Huus eller 

Biælfefæde, et. det Sted i 
bor Bieclkehovedet fæftes eler 

iælfevæg, en. Væg, dannet 
af Blælfer ; Bæg f et Bicelkehuus. (Øbs 
lenſchl)  Biælfeværf, ct. Samlingen 

lælfer I en Bygning, Temmervært 
af Blælfer, ' ' 
J Biorn, en. I. - e. IJ. Bidrn.] 1. Gt 

hos os fremmedt Pattedyr, fom lever paa. 
Bierge og t lidet beboede Lande. (Ursus 
arctos.) 2. Biernen i en Kolle: en 
Gvælving med Aabninger i, vover Roret 
i en Maltkelle, hvorigiennem Varmen og 
Nøgen ftiger op til | 
ved Gnifterne og Ilden dæmpes. == Biers 
nebær, n. s. en Buſtvœrt; (i Borge) 
Korbær. (Rubus cæsius,) Biernedands, 
gu. Bevegelſer, ſom Biernen læres til at b 
gisre, opreiſt paa Bagbenene, efter Sættes 
pibe eler anden Muſik. iornehi, en. 
Bisrnens Vinterleie, hvori den ligger i 
Dvale. (V. S. 0.) Biernechund, en. 
En Hund til at forfvare Quoeget mod 
Bierne; eller en til Biernejagt afrettet 
Hund. | Biørnejæger, en. den, fom jager 

Biorne⸗ 
Biernens Fod. 

et, Sted, hvor Biornen har 
fit fædvanlige Leie. Bierneffind, et. 
Bisrnens lodne Skind, eler Foervork af 
amme. Én Biørneffinde-Pels. 

e, en. d. f. f. Blerncjæger. (G. Strøm.) 
iornetrekker, en. Cen ſom trætfer.om 

i Landet med Dandſebiorne. Biornes. 

lab, en. pl, - labber. 

- ænge, en, Biernens Unge. GBiornchvalp, 
D. Lov.) J 

Blaa, adj. [J. hlar.) Navnet paa en 
Hovedfarveͤrne. Morkeblaa, lyſeblaa, 

ig, adj. ſom fal⸗ 
der i det blaage; blaaladen. aabær, 
n, 8. 
myrtillus. blaafarvet, adj. fatvet i Blaat. 
blaafroſſen, adj. blaa af Froſt. (Moth.) 
blaagraa, adj. ſom har en graa Farve, 
der falder i det blaalige; blaafarvet uden 
Glands. Goth.) bleagren, adj. ſom 
par en grøn, med Blaat indfprængt Farve. 
Iaaguften, adj, bleg og blaaladen tillige. . 

(Pram.) blaghielmet, adj. blaaladen el. 
blaagraa paa Kroppen m. hvidt Hoved (dik 
QAvæg.) blaebeden, adj. hvis Farve er nos 
et blaa, falder i det blage. laaleer, et. 
t Slags flærkt bindende Leer af blaaladen 
arve. blaalig, adj. d. ſ. É laaladen. 
laamand, en: [J. Blåmadr.] i ældre. 

Strifter: en Mor, Maurer, Afrikaner. 
Blgamunte, n.s, en Plante, der groer i 

blaaran⸗ 
det, adj. ſom har blaa Rande ell. Striber £ 
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Flagerne, og hvor⸗ 

Bierne⸗ 

Hampeblaar. At (ætte een 

rugten af en Buftvært. Vaccinium - 

Blaarlerreds 

Blaarsd — Blad. 

laaſtimlet, .adj. øre med indſproer; 
blaa Pletter (om Het og Bvæg,) bl 
ſlaaet, adj. v. flaget faaledes, at bl 
Kied folger efter. Blaaſlag, et. 6: 
SMærte efter Slag. — en. 
Slags raſpet Irce, ſom farver bl 
blaaſpettet, adj. beſat med blaa Spet 
Blaa , en... det ſ. ſom Kobbervitt 
Blaaſtivelſe, en) Stiveiſe, lavet med C 
blaat. (V. 6. 9.) blaaſtivet, adj 
ftivet med Blaaſtivelſe. blaaſtribet, 
d. ſ. ſ. blaarandet. blaaſuur, ad;j. 
Melk, fom er bleven fuur uden at ð 
tyk. (en blaafuur Mes, i lav Tale: 
Pige, der har været F „uden Fol 
deraf.) Blaaſytge, en. En Sygdom 
aarſaget ved en medfedt feilagtig D 
nelſe af Hjertet, og hvorved Huden fo 
en blaaladen Farve. . Morbus coerul: 
laatærnet, adj. fom Har blaa Tærnir 

el. Ruder i hvid Grund. , 
En Plante med blage Biomfter.; Ke 
blomſt. Centaurea Cyanus.  Biiceave 
et blaafarvet Vand, —* einned dyp 
blaasiet, adj. ſom har blaa Vine. 

Blaahed, en. ud. pl. Bejtaffcnhel 
at være blaa af Farve. (Moth.) 

Blaane, en. pl.=r. en blaalig 
eler Taage. … … 

Blaaner, v.n. 1. [961. blåna.] 1. 5 
blaa; vife fig blaa .for Synet. » 
ſaae hun Himlen blaane.” Øbleafel.. ” 
livelig Rodme farvede den blagnende H 
mel.” Baggefen, Å blive dunkel, mer 
”Det blaaner for mine Pine.” Moth. 

Blaar, n. s. pl. ISv. Blånor, Bi 
de grovefte Dele (Saver) af Har ell. Ha 
ſom ſtilles fra ve Sæglingeg. Gørbli, 
, . for in 

vende eens Dine i Bizar I: narre , 
blinde, = Blaargarn, et. Garn, 
af — me raaep ægte, en. — 
paa man r Hor og Hamp aav 
— et. £, vævet af Blaarg 

agen. 
Blabbre, v.n. 1. (har.) IS. Blabb 
addre, pludre, tåle utydeligt, uforſt 
igt. (Moth.) 

led, ct. pl. -e. IS. Blad.] 1. 
tynde, flade Yderdele paa Urter og Tri: 
ſom udvore paa diffes Stille og Gr 
Zræernes Blade i Samling faldes £ 

lanten, Zræet har begyndt at fætte € 
lade. (At tage Bladet frå Mun 

fige fin ening reent ud, efterat 1 
nogen Tid har dulgt den.) 2, bruges 
om adftillige Bing, der hade nogen få 
hed med et Blad, f. Cr. Bladet pa 
Kniv, en Sav, en Mare, en Skee. 
fane Sub i Blade. Fotbled, Gini 

| Bovblad, Bordblad, o. A. 3 
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Rud deyir, et loſt Stykbe Papir; ell. ét i en Bog. At b. om, blade eftet (kaſte 
X im Beg. 4. et Tidsſtrift, ſom udgis efter) i en Bog. At b. en Bog igiennem. 
Wi cutelte Stykker ell. Ark. Dette Blad 2. bryde Blade af Zræer eller Planter, 
samer dagligen. Et ugeblad, Dagblad. (Moth.) f. blæde. — blades, v. n. pass, 
i Bledet p. en Bæv, det bevægelige Neds faae Blade, fpringe ud i Blade; danne 
ikt, hvormed Sflætten flages ſammen med fig ril Blade. Endeel revne og blades £" 
Rrztegarnet. => bladagtig, adj. ſom ligner Ilden.” (om Xdelftene.) — Bladen, en. 
t ad. bladdannet, adj. dannet fom ud. på Gierningen at blade (i en Bog.) 
e VSlad. Bladdei, en. Kagedei, fom Bladning, en. 1. det, at en Vært blas 
lm ef udteet Snor og Meel (Moth.) des. 2. Bladenes Skikkelſe p. Træer ell. 
kondci. Bladebyg, et. Byg, fom Planter. (8. 6. 2.) ' 
min ti har fludt Ar. Deraf Talemaa⸗ Blaffert, en. pl. - er. Hyldeboſſe, ler 
kr. et briffe, at borge paa Bladebyg lignende Redſtab, ſom Børn lege med. 
Bisgaard.) Bladeraslen, en. Raslen Blafte, v.n.1. [Iél. blakta.)] flagre 
af tit visne, nedfaldne Lev. ( Grundtvig.) ſom Luen, cl. et eys for Vinden, (Moth. 
Ailefud, ſ. eevſtud, Sevfpring. blade⸗Blakket, adj. [J. blakkr, ſortladen. E. 
ms, adv. i Form af Blade. Blades black, fort.) af en blandet ſortegraa, brun⸗ 
vært, (. øve Bladeguld, et. Guld, guul, ler graaguul Farve. En blafter, 
ta am flaget eller valtfet i meget' tynde myuéblaftet Helt. (em Avæg br. i nogle 
Sk, og bruges til Forgylduing. (Bog⸗ fommenfatte adj. blak i ſamme Bemærs 
af) Bladhæengſel, et. Derhængfel, kelſe f. Cr. en blakhielmet Ko 0: en blak⸗ 
ku deſtaaer af to bladviis fammenhæns ket og tillige hielmet Ko.” En blakdra 
pote Dele. (8.6.0.) Jvf. Zupheng Quie-2 en blakket Qvie, med en bod 

Bladkaal, en. løs Kaal, ſom iffe Stribe langs hen ad Ryggen.) 
lnffer fig i Govéder, Bladkrands, en.  Blande, v.a.1. [3. blanda.] tomme. 
kr M af Blade, Levktands. (Ohlenſchl.) forſtiellige Ting fammen eller blandt hin⸗ 
Malhave, en. Gu linnet Salskrave, be: anden. At b. Viin med Vand. At b. 
kerate af fo bladdannede, nedhængende (komme) Vand i fin Viin. At b. Sed, 
Eræler, ſom Geiſtlige bære. bladlos, b. et Spil Kort, At b. fremmede Ord $ 
ki fom er uden Blade. . Bladluus, Sproget. b. flere Sprog ſammen. At b. 
m. ſaaa Inſecter, der i Mængde opholde Melken (nemlig m. Band) før den fælges. 
—F viſſe Zræer og Planter (Aphis.) 2. At b. Mied, ſiges for: at fave d. 

zderm, en. viſſe Deme, fom afede — blande fig, recipr. indlade fig i, give 
kcxetnes Blade. bladrig, adj. ſom har fig af med, begive fig iblandt, forene fig 
hine Blade. En b. Plante. 8 Trœer: med. At b. fig i Andres Sager. ”Hver . 
frag.) Bladſalet, en. der faaes Daare blander figi Trætte.” Gal. Ordͤſpr. 
lt, for om Foraaret at afflære de unge 20, 3. Dette Folk har aldrig blandet 
Ei (Olufſen.) Snitſalat. Bladſtede, fig med Andre. — ”Rofer fig med Forhe 
m. Grunden eller den nederſte Decl af et blande,” Veſſel. ”Dg i bin Slæde Uro 
EK, saar den omgiver Steengelen fom' blande fig.” Tode. — blandet, adj. v. 1. bes 
nelte, BlaMtikte, en. Et Redſtab, flaaende af forſtiellige Slags. En blender. 
hermed man. ſtikker Traadene giennem Drik, et b. Sprog, blandede Skrifter. 
Matet p. en Bov. Bladſtilk, en. den 2. uklar, ikke reen. (om Vandet, Luften, 
Et, fom forener Bladet med Plantens Øinene.) = Blandgiodning, en. ud. pl. 
kieane eller Træets Green. Blad: G. fom ci beftaaer af blot Mog, men hvori 
Kap, en. ſmaa Svampe, der vore paa andre Zing ere blandede. (Sandh. Selſk. 
ltacte Blade. (Schouw.) Bladtobak, Str. I 264.) Alandforn, et. ud. pl. 
x Febaf i tørrede Blade, uſpunden To⸗ d. f. f. Blandingskorn. == Blanden, en. 
tt "inf, KXulletobak.) bladviis , adv. ud, pl. Gierningen at blande. — Blan⸗, 
kat for Blad, ligeſom Bladene følge i ding, en. pl:—er. 1. Handlingen at blande, 
n Bog. Bladviſer, en. det gientagne Blanden, Sammenblandelſe. 2. en Sams 
M, nedenunder den fidfte Linie paa en menfætning af blandede Ting. En B. af 
Bi eller et Blad £ en Bog, fom henvifer Ondt og Godt. 3. det, hvormed noget 
I førte Linte pan det følgende. (Custos.) blandes; Tilfætning. 4. Blandinger, pl. 
Aedeie, et, Die eller Knopp; et Træ, 2) Menneſter eller Dyr, avlede af forikiele 
nindeholder Spiren til et ell. flere Blade. lige Racer, eller forſtielligt farvede For⸗ 
Aufſen. jvf. Blomſteroie Frugtsic.) = ældre. hb) forſtiellige Ting, ullge Dates 
ledet, adj. 1. befat m. 8 de. 2. ſom rier, ſom findes ſamlede paa ect. Sted; 
Faager af Blade eller af bladviis paa (ér i Skrifter. (Miscellanea.) — Blan- 
zenden liggende Dele; ſom ligner Blade. dingsbrod, et. Brød, ſom bages af flere 
Slade, v. mn. og a. i. vende Bladene, Slaͤgs Korn. Blandingsdeel, en. vis: 
We Bladene om i en Bog, medens man Deel af en Blanding ;'Ingrediente. Blans 
Tir, eller for at føge om noget, At b. dingedrik, en. Drik, blandet af flere Ved⸗ 

ø 
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af en San og en fun af forftiellig 
' e 

- anden. 2. maadelige Varer. 
Forn, et. Korn, avlet efter Blandingsſed 

Havre) ſom udſaaes blandet. | 
dingsmaade, en. En vis Maade at blande 

Blandingsdyr — Bleg. 

Blandingsdyr, et. Dur, avlet 
vis 

f. Er. Muulefler.,. Blandingofolk, et. 
eller coll. En Samling af adffillige Folke⸗ 
færd; en blandet Folkehob. (D. B. Jud. 
2, 11.) Blandingsgods, et. 1. Gods 
eller Barer, (om ei ere afſondrede frå hin⸗ 

Blandings⸗ 

ſter. 

a: Serd af forſtiellige Slags (iſer Byg og 
Blan⸗ 

paa. Blandingoſtrift, et. ſom indehol⸗ 
der adſtillige blandede Materier. (Moth.) 

Blande, en. ud. pl" J Norge: fuur 
Melk, blandet med Vand, fom er Fields 
bøndernes almindelige Drift. ' 

Blandt, præpos. S. iblandt. 
Blank, adj. [Jet. blankr.) 1. glat og 

glindfende, b. fom et Spell. At giore 
noget blankt. 2. (fr. blanc.) En Blant, 
kaldes (ifær i Veſtindien) en Hvid, i Mods 

om intet er ffrevet paa. En blant Side. 
t lade en Linie ſtaae blant, — Blankhed, 

en. ud. nl. (Moth.) 

Blanke, v. a. 1. giere blank, polere. 
At b. noget op, pudſe op, — Blankning, 
en. * Blankberſte, en. Borſte, hvormed 
Stovler og Skoe blankes, efterat de ere 
beſtrogne m. —8 ell. Vor. Blank⸗ 
foærte, er. det, hvormed Skoetoi el. andet 
f. Cr. Katfelovne) blankes eller pudſes. 
lanfvorper. Salve af Bor, Terpentin 

from int til en Gort cl. Neger. 3. aaben, 

m.m. til at blanfe Støvler med. 

” min, 

. Blanket, en. pl. -ter, Et véent Papir 
med Ngvne Underſtrift til at udfylde 4 
Tilfelde, hvor det bruges. FE 

lee, en. pl.-r. [Isl. Blæa.] Egentl. 
et Lagen, Sengelagen. ”Du blode ikke 

ne, du bløde ikke min Blee.“ i en 
gl. Vife. (deraf Jordeblee, Liglagen; og det 
forældede: Bleefeng, en nyredt Seng m. 
gene Lagen. - Moth.) Nu meft. om det 
Lagen eller Linklede, hvori ſpede Børn 
foåbes. ”&aa gaaer det Lagen tidt, ends 
fige liden Blee,” Zege⸗ ſen. 

Bleg, adj. (I. bleikr.] 1. ſom har en 
ſygelig hvid Farve. At blive b. t Anfigtet. 
Han blev baade rød og bleg derved (af 
Skamfuldhed.) 2. fom har cn Blanding 
af hvidt i Farven, mat, fvag af Farve; 
om har et fvågt, mat Stin. (deraf: 6 

gz venlig at fce, behagelig. En b. Dag. 
Bed, en. den Beſtaffenhed, at være bleg. b ) Ø ti fold. blide 95 
leggrøn, blegguul, blegrød.) = Ble 

leghvidt, et. d.f. ſ. Blyhvidt. bleg⸗ 
noget bleg 1 Hudfarven. 

"oa adj. af en blandet fort Farve, 
der faldet i det Lyſe (blakket.) Blegſot, 
en. ud. pl. er Sygdom hos Fruentimre, 
hvort Guden antager en ufædvenlig bleg 

laden, adj. 

"blege. 

Hden 

86 Blrleg — Bliggiove. 
Bleg, en. pl. ce. 1. Gierninge 

Zstet er i B. En god, flet 
Forſte, anden B. (25: førfte, anden G 
om Sommeren, åt man blegen) 2. 
meget Toi, fom pag, engang bleges. 
have en ſtor Bleg. 3. Stedet, hvor 
bleges. At anlægge en Bleg. 

lege, v.a.1. [J. bleikia.] gier 
Ting hvid, ved af udfætte den for S 
og Luften, eller ved tillige at anv 
chemiſte Midler. At b. Lerred, Garn. 
Blegning, en. pl. —er. " Gierningen 
blege. ZBlegedam, eller Blegdam, 
1. egentl. en Dam p. en Blegeplade, h 
Toiet ſtyſſes. 2. et Sted, indrettet t. B 
ning, Blegeſted, Blegeri. Blegehave, 
Blegeplads. — Blegelon, en. 
ſom betales for Blegning. Blegem 
en. Blegmand, en. den, fom lever. af % 
geri (ſaaledes: Blegekone.) Blegepl; 
en. Plads, indrettet t. Blegning. — 2 
eri, ét. 1. den Syſſel at blege eller hi 
leg. 2. Stedet, Hvor en Bleg er 

lagt. — Blegetid, en. Aarsſtid, beq 
til Blegning. — Blegeveir, et. Bcir 
ſom dertil er tienligt. 

Blegn, en. pl. er. ſJ. Blina.] 
Bævetfe eller Udvert i Huden. 

Blegne, v. n. 1. er. (Jol. bleikr 
blive bleg (iſer om Anſigtsfarven.) 

Blek, (at ſtrive med) f. Blæk. 
Blende, v.a.1… fleve, fvæffe Synet 
en Tid v. en ſterk Glands. — figurl. 
bedrage ved et falſt Stin, forbiinde. ”2 
kens ſtorſte Glands formaaede et at ble 
din Sicel.“ Evald, — Blendvxrk, et. 
hvorved man blender, forer Folk bag 
låg et Phantom, ”Ondftabs giftige D 
ev.og Nattens Blendværk,” Evald. 
Bliant eller Blyant, en. et Min, 

af mat Glands og Blyfarve, fom i 
bruges til Blyantspenne. At ſtribe, te 
m. en B. (Blyanispen.) ”Da lufte £: 
hans Hammer m. blanke Bliants EHa 
Ohlenſchl· 

Blid, adj. 8 blidr. A. 6. blipe.] 
mild, venlig af Aaſyn og i Tale, og al! 
dertil fvarende Sind, At være b. og foie 
(N. S. blide, glad.) Et blide Anfig 
det, ſom ingen Sorg eler -Fortrædelig 
fees paa.” Sporon. (f. mild.) 2. m 

itke vred, forfonet. Han bliver haſtig v1 
og ſnart blid igien. ”Det blide Sind 
Fred til Len.” F. Guldberg. 3. fm 

.Egn. 4. mild, i 
ligt, nb. Luft. = Blidemaaned, 
det danſte Navn paa Februar; (ogſo 
ældre Skrifter: Blidel; hvoraf BIS « 
lilie, en af de. tidligfte Vaarblomſt 
Sneceklokken. Galanihus nivalis )— bx 
iore, v. a. 3. formilde, gisre noget | 
ere, mindre ſmerteligt (nyt O.) 7”: 
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am Sebrog, ber b be ſidſte Dage Overleg ikke har Deel i. En b. Klerlig⸗ 
frien, hule Siv han ikke har Magt at 
flænge.” Rahbek. — Blidhed, en. ude 
på den ab, at være blid, — blide, 
adr, blideligen. 2. 6. Bedek P. Clauffen.) 
Blide, en, pl. —x. et fordum brugeligt 

Frigsretab, hvormed Stene udkaſtedes 
ya beltitede Stoeeder; oᷣteenſlynge. (Val: 
ſenze. P. Clauffen.) Blidekaſt, et. 
I: Gtud med en Bllde. Blidemeſter, 
am den, ſom foreſtod, ſtyrede Blidens 
Boetudelſe. Blideſtytte, en. Blidekaſter, 
bdemeſtet. (Moth.) 
Blides, v.n. blive blid, blive milde⸗ 

x. Bintereu blides. Dagen blides. (Moͤth 
be egfan v. a. blide, giste blid; formilde;) 
Bbue, v.n,0g2.1. blive blid, blides. 

hi blidner i Veiret. (Moth.) 2. act. 
fare blidere, formilde. ”Men klog og 
herlig blidne hans. Brede.” Thaarup. 
1. AGE, et. el d. ſ. [Tydſt.] Oiekaſt. 

dr fake et BLE paa cen, til cen. Et 
Enig, venligt Blik. i 

2, Auf, et. pl.d. f. IJ. Blik] Glimt, 
Sint, haſtig forfoindende Glande. ”Ct 
d. af Verdens Pragt.” Tullin. Blikket 
df ct Kanonſtnd. — Bli 
luge Fyt til Beiledning for Sefarenbde, 
a vſer fig ved haſtig —* 
fersintende eheglimt; Blinkfyr. — blid: 
fl, ad; fuldtommen ſtille. (om Bandet 
tglaften.) ”Hagtet det var faa blifftille, 
gf isgen Fler rørte fig.” Bagg. N. Klim. 
Bet blev mp. eet blifytille, Havet ev blik⸗ 
får. (6. Zavblik.) . 
I BUE, et. ud. pl en gange tyndt 

Bicmret og valſet Metalplade, færd. af. 
ra, Kobber ellet Mesſing. Jernblik, 
Vñngblik. S Blikkenſlager, en. pl.-e. 
ka, fom ſorarbeider BUE, gier Bilktoi. 

nt, en. En Mynt af Blik præget 
ha p. cen ide; Bracteat.  Blikplade, 
e, ert. et ſtort Stykke Blik, em Plade 
id Blitfar, en. Sar til at flære 
Bitzlaber med. Blikſmed eler Blik: 
Bger, en. den, ſom gler Blik ell. Blik⸗ 
Hair. Bliktsi, et. Alt hvad ſom for⸗ 
mig af BUE 9 
Slifte, v. n. 1. [Iel. blika.] give et 

Eta cil. Slimt fra fig, inte, At blitfe 
et Dinene. (Woth.) . 
Nimd, adj. II. blindr.] 1, fom fattes 

Érnet, fon ei fan fee. blind paa det ene, 
Ma begge Dine. 
if en eller anden indvortes Grund ei fan 

fler erliende viſſe Gienfande, eller til 
mms Tid. At være blind for 
ktienhed. 
Rn ban blind,” S. Blicher. ”Den , fon 
Bed aabre ſtreng, er blind for egne Lyder.” 
Scqchmidt. 2. ſigurl. ſom fattes For⸗ 

kantine Klarhed og Kunditabs £n6, ufor⸗ 
take, vanfundig; it. fom Fornuft og 

Dank Ordbog L 

Blinde, — blindt, 

Blilfør, et. Gt vift 

Uegenti. om den, ſom 

Haturene 
»For huer en fremmed Ynde. 

pe, b. Lydighed. Den blinde Hob, Pobei. 
lind Lykke 3: blot Sændelfe, Tilfælde. 

3. ſtiult, vanſtelig at fee. blinde Stiær, 
Klipper. 4. ſom ikke er virkelig, er giort 
for et Syns Skyld. Cnb. Der, et blinde. 
Vindue. Et blindt Fag p. et Huus (hvor . 
der intet Vindue et.) blindt Angreb, blindt 
Skud (med left Skud.) At lade et. Ge⸗ 
vær blindt (med left Krud.) — i Blinde, 
adv. uden at funne fee, m. tillukte Pine. 
Jeg fan tage det i Blinde. figurl. uden 
Overleeg, Eftertanke. At gaae, vælge i 

adv. 1. uden at fee; i 
Blinde. 2. uden Overlæg, uforfigtigen. 
(ogfea : blindt hen.) ”Oet ftaaer til 06, 
lindt at følge hlin og forkaſte dige.” 

Baſth. = Blindebuk, en. Selſtabsleg, 
fvori cen løber om med tilbundne Øine 
or at gribe en d de Andre. blindfodt, 
adj. blind fra Fodſelen af… 
en. ud. pl. den Tilftand, at være blind. 
Blindkiob, et. Kisb, ſom ſteer i Blinde. 
(B. S. O Blindlygte, en. . £. hvori 
Glasſet, og derved Enfets Skin, fan ffiules 
ved en Plade, ſom ſtydes for. , lind⸗ 
tarm, en. Iniestinum rectum, Blind⸗ 
vært, et. f Blendværf. 

Blindhed, 

Blinde, v.a. 1. [I.blinda.] 1. berove 
Synet, gjøre blind. 2. 5. f. f. blende (ſom 
Bog oftere bruges.) Sneen blinder Dinene. 
SBi blindes af Kronens Glands; men 
hvad om vi kiendte dens Byrder?” Kamp⸗ 
mana, — Blinding, en. 1. Gierningen 
at blinde, 2. et ſtuffende Skin ed. Glimt. 

Blinding, en. ler. (f. blind, 3) J 
Bygningskonften: den Deel af en Muur, ſom 
er imellem to Piller og er tyndere, end diſſe. 
. Blingre, v.n.1. blinke, glimre med et 
flagrende, uſtadigt Skin. (Moth.) 

linf, et, pl.d.ſ. Glimt, haſtig forbiz 
farende Skin. 
Solen. Et B. paa Havets Flade. »Et 
Solſtins Blink i mørke Left.” Rein. Et 
Blink m. Dinene, 3: en haſti Bevægelfe af 
Dielaagene, et haſtigt Aickaſt. — Blintfyr, 
et. d. f. ſ. Blikfyr. SEN 

Blinke, v.n. 1.(har,) 1. give et Blink, 
et haftig afbrudt Skin; glimte, tindre. 
Solen blinfer paa Vandet, i Bølgerne. 
Stlernevde blinke frem giennem Skyerne. 
Hans Ruſtning blinker i Solen. 2. glippe 
med Dielaagene, bevæge dem haftigen ; 
it. give Tegn med Øinene. At b. ad cen, 
= Blinfen, en. ”ud. pl. — Blinkhinde, 
en. (v. Aph.) Linde hos Fuglene imellem 
Diet og Ølenlaaget, ved hvis vilkaarlige 
Bevægelfe de kunne afholde Virkningen af 
et alt for ſterkt Lys. blinkeiet, adj. 
fom idelig blinfer med Øinene, 

Blire, v.n. (med Blend S. plire. 
Blis, én. [I. Bles, Blesi.] En langs 

agtig hvid Streg "i Panden paa en Heſt 
(7) K 

Et Blink af Lynilden, af 
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Blis — Blive. 
- 

eller et Gsved af msefere Farve. — blieſet, 
adj. fom bar Blis i Panden. Ofte bruges 
det i Gammenfætning med Adjectivet, ſom 

” Sted, 
vil b. her indtil han kommer. 

* 

Det bliver derved, ved vor Aftale. 

bemærker Hovedfaxven. En redbliſſet Ko, 
fortbliffet Heſt (a: en rod Ko med Blis. 

+ ” ske beſtienkel rug: ganſke beſtienket. 
Blive, v. n. blev, er bleven, blevet. 
I blevne, ſHoll. blywen, Sv. blifva.] 
ette Ord har en dobbelt og forſtlellig Ves 

mærfelfe, da det deels udtrykker en Ved⸗ 

varenhede en vedvarende Tilſtand, et vas 

rigt Ophold (3. bleiben); deels Overs 
gen til en ny Tilſtand (2, werden.) 

98 

bliffet og bliafuld, i lav Tale⸗ 

Blive. 

fulgt. Han er bleven ̟  advaret. At bå 
erindret; o. ſ. v. 3. Ogſaa (uperſonlig 
opſtaae, opkomme, begynde at være ( 
Forbindelſen af Zideregrebet , faavel 
forbigangne, fom det tilkommende) ”" 
der blev Aften, og der blev Morgen, fs1 
Dag.” 1 Mofe B. 1. — Der bliver me; 
Gad, Frugt i Aar: Man troet der 
blive Krig, af det vil blive til Krig 
en Krig vil udbryde.) Der bliver inc 
Tid til, ingen Redning. Der blev (| 

kom, teifte fig) en flor Tummel. i 
blev et frygteligt Uveir. Jeg veed i! 
naar det bliver (ſteer.) 4. Meid Object an 

g begge Tilfælde er det ikke gammelt i Dativus: vorde. Det bliver mig for v 
Sproget (det iel. blifa er et nyere Ord ;Y 
men den fidfte Bemerkelſe (I Stedet for: 
vorde) er indkommen fildigere, end den 
førfte. A. (det T. bleiben.) 1. holde 
ved at være, beſtaae, vedvare, forblive. 

De onde Baner blive. (Sneedorf.) Lan 
ev og bliver den famme, ”De have — 

erindret Borgerne om, at de vare og ſtulde 

blive Slaver.“ Guldb, At b. i fit Em⸗ 
bede. — Deraf blivende, adj. v. varig, 

vedvarende, ſom ikke let forgaaer. Et bli⸗ 
vende Sted, ſtadigt Opholdsſted. ”I have 
beredet der re ethvert tand 
Mynſter. 2. opholde fig, fave paa ef dt 

ink holde fig I en vig Zilftand. eg 
At blive 

hiemme; b. ftaaende, liggende, ſiddende. 

Ut b. over (f. nedenfor, 9.) At lade cen, 
Lade noget blive a: efterlade, lade noget 

være hvor det er. Lad de svrige Æbler 
b. paa Zræet.— figurl. falde paa Balplabs 

en, omkomme. (i ældre Skriftetr. “ De 
——— Færd.” Isd. Kron.) 3. bes 

roe, euten for en Tid, eller for ſtede. 
e 

maa blive til en anden Gang. B. (det 
Tydſte werden.) 1. begynde at være til, 

.gaae over fra Muli 

ig 
ged til Virkelighed. 

”Rerend. Abra lev.” (D. Bibel.) 
”Om WVosner ei dare, men bleve 
ved hans Ord.” Storm. ”Gud: fagde: 
vorde Lys og Løfet blev,” 1 Mofe B. 1. 
A nyere Bibeloverſ. (Hos Tauſſen 1536: 
»Der vorde et Lys, faa blev der et Lys.“ 
»Gud fagde: der ftal blive Lys, og der 
blev 298.” Bibel. af 1550.) — fte med 
ræp. til. Verden fan ef være bleven til 

af Intet. 2. begunbe at være det, man 
itkke var; fomme I en vis Tilſtand; vorde, 
At b. Embedemand. At b. riig, fattig, 
vred, ſyg, forkslet. Hun blev rød”, bleg 
(rødmede, blegnede.) Det bliver vævre 
og vare. Det maa bog engang blive 
bedre. Drengen bliver 8 Aar til Juul 
(fylder 5 Aar ved Juletid.) — Hertil hører 
Brugen af blive ſom ét' Giclpeverbumn i 
den fammenfatte pasfivifte Form. Han 
bliver mere og mere yndet. Jeg blev fors 

ſteligt. Her bliver mig for hedt. 3 
vil ikke blive ham let. 5. forandre 
orvandles. (ofteft med til.) Af Vand 
r blive Jis. Vandet i Slaget var b 

vet Jis. Træ fan blive til Steen. H 
fan endnu blive fil en fornem Ma: 
6. komme til en vis Alder. J næfte 1 
bliver (fylder) han 30 Aar. 7. beløbe 
til. Hvormeget bliver det, jeg fvt; 

"Dem? Det Hefe-bliver faa meget. 
€. Med præp. og adv. blive af. a) kom 
hen, ſtedes. Man veed flet ikke hvoreh 
er bleven ef (om cen, ſom længe har væ 
avnet.) Hvor blev den Fremmede « 
) tage Ende, "fane udfald. Man v 

endnu iffe hvad der bliver af. Hvad bi 
der af alle hans Forfætter, Løfter ? å 
bliver intet af Rcifen. c) blive af m 
blive ſtilt ved, fri for; tabe, gifte; fe 
Aftræf paa. At b. af med gamle Bar 
— blive borte. å) tøve med at fomr 
udeblive. b) komme af Dieſyn, forfvin 
c) komme af eens Eie, tabeß. d) 
gaae. Skib og Mandſtab blev borte y 
RKeiſen. — blive fra, holde fig fras 
b. fra flette Selſtaber. — blive igien, bl 
tilbage, blive tilovers, i Behold; RA: 
tilbage at betale. — blive imod. Vind 
begynder at b. os imod, — blive 0% 

" At b. en Dag, en Uge over paa ef S 
(opholde fig en Dag, en Uge efter fa A 
omft, eler længere, end man havde 
ftemt.) jvf. overblive. — 
Holde fig £ Selſtab. 
en Reiſe. — blive til. (S. blive, B. 2.) 
b. til noget, Han er bleven til en form 
Herre fra en ganjte ringe Mand. 3 
bliver itke til noget med hans Reiſe, 27 
deres Fotlovelſe. At b. til intet; g«< 
overſtyr, gaae til Grunde. — blive > 
bage, bruges i ſamme Bemærfelfe, fi 
b. igien.—Xt blive tilovers (f. dette De 
b. fil Sinde, fatte en Beflufning. — 
ude, opholde fig ude; lade Bvæget b. x: 
om Natten. 8: blive borte, ikke indfar 
fig” Feberen blev ude i Gaar. fan i 
nogle af de ſterkeſte Udtryk ive ude. 
udeblive.) — blive vaer, ſ. var, — bl: 

blive ſamm 
At Fh. ſammen p 
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Aide — Blodordſt. 

wd, abeol. At b. ved fin Mening, Be⸗ 
fatning. At blive véd med noget. (ikke 
arne, forlade den.) — Dette fan ikke b. 
Se), 3: beftaae, holde ud. At bb, ved Magt, 
hitaae fig; beholde fin Srwighed 

iweſted, et. pl.-er. varigt Opholds⸗ 
fed, blivende Sted. (Moth. Thaarup.) 

livetid, en. Tib 
ma dt Sted. (8. 6.9.) . 
Blod, et. ud. pl. [3. Blød. A.S. Blod.] 

L ten røde Bædife i; dyriffe Legemer, 
km bar fit Dmleb i Aarerne, og hvoraf 
sår serige Vedſter have deres Oprindelſe 
mu Legemet fin Nering. Blodet forlsb 
fm, At file Blodet (3: Blodets Løb af 
Saar.) At ſlaae fin Næfe, Mund I Blvd 
'kaletes at Blod gader -ud.). 2. figurl. 
:, Iſtomſt, Byrd, Herkomſt, Slegtſtab; 
Zedbildningen om Fedſelen og Blodei 
til lee op hoe Folk.” Overſ. af Merope. 
fa Frinds af Blodet (af det ”fongelige 
dꝛus.) b) Natur, Cindébeftaffenhed. 
Er Mand af hidfigt 160. At begaae et 
Bird, en Jorbrydelſe med koldt Blod 5: 
Ed Oerleg, med Rolighed. c) Liv og 
vet veffring, Blodsudgydelſe. Seieren 
bide meget Blod, m. fl. = a) Blod⸗ 
ere, en, 1. d. ſ. ſ. Blodkar. 2. i Gær: 
Irleshed en af de Aarer, fom fører Blodet 
mage til Hiertet (Vena.) Modſat: Puls⸗ 
tin Blodbad, et, megen Blodsudgy⸗ 
hi, fort Rederlag, Mandflæt. blod⸗ 
blandet, adj. vw, blandet m. Blod. Blod⸗ 
bet, et, (v. Aph.) en ved ſygelig Tilſtand 
oicket Samling af Blod i Dunfen eler 

tum. (hæmatocele.) Blodbræfning, 
mn. Bræfning, hvorved Blod eler ført 
Br Blodklemper opkaſtes. Blodbyld, 
te, et Slags Byd, hvori Blod famler 
hk. Bloddom, en» Dom, hvorved cen 
flægges Dedeftraf; Dodedom. Blod⸗ 
far, en. kaldtes fordum en rød Fane, 

Segr pat Strid, eller paa at en be⸗ 
ret By vilde forfvare fig til det vderſte. 
"Rotfat den hvide eler Fredsfanen.) 

arve, en. blodrod Farve, blod⸗ 
ve, v. a..1. farve med Blod. ” Har 
Betteleren blodfarvet de tynde Solos 
kar?" Ohlenſchlaͤg. partio. blodfarvet. 
!, farvet med Blod. 2. blodrsd. (Hert.) 
Usdfieder, en. En endnu iffe fuldt uds 
ft Juglefieder. (6. S. O.) Blod⸗ 
kende dedelig, aforſonlig Flende. 
federe.) Blo ſ. Blod⸗ 

Ba af Aarerne og Udgydelſe af en Aab⸗ 
Bing i degemet. (Hømorrh | 

Brig, adj. begterlig efter at udgyde Blod, 
Hodtørtig. "lcdgierning, en. blodig 
Sierming, Mord, Drab. (Rafhbet,) blod 
STOR, ad). blobgierrig. (Avcebo.) Biod⸗ 

bert ded — (Dysenteria.) 

—2 

99 Blodhund 

draberen v. Penge 
hvori man bliver 

Lo] t 

— Blodftemt. 
Ås ,? 

bund, en. et Skieldsord om en. blodtoerſtig 
zoldsmand elev Thran.  Blodhævn, 

en. Hœvn for Manddrab; Hævn, fom 
taneg over en Morder eller. hans Slægt. 
Blodhævner/ en. den, fom hævner Blods⸗ 
udgydelfe el. Manddrab. ”Kunde Mands 

forfone Blsdhevnerre.” 
Guldberg. Bheditzle, en. Orm, fom 
fu er Blod af SMennefter og Dyrt. (Iirudo.) 

dkar, et. Kar i Legemet, hvorigiennem 
Blodet har fit Løb; Aare blodkiobt, 
adj. v. ſom vindes, erhverves ved Blods⸗ 
— biodriebt Roes.“ Jacobi. "- 
Blodklump, en. ſtorknet Blod I en Klump. 
Blodkop, "en. Kop, fom bruges ded Kop⸗ 
fatning til af træffe Blod ud af Legemet. 

lodfugle, en. Blodets faftere, kygle⸗ 
dannede Dele; (globuli sanguinis.), Cal⸗ 
liſen. Blodlage, en. Lage, blandet m. 
Blod, der famler fig ved nyſgaltet Kiod. 
Blodlud, en. En Oplosning af tørret og - 
med en Deel ildfaſt fudfalt. blandet Oves 
blod I Band, hvoraf ved Blanding med 
Alun og Jernvitriol laves Berlinerblaat. 
Blodlob, ct. Blodflod, Blodgang. blod⸗ 
les, adj. ſom ex uden Blod. Blodpenge, 
n. s. pl. 1. Bøder for Manddrab. 2. 
Penge, ſom cen faner I Løn for et Mord, 
eller en blodig Gierning. Blødpind, en. 
Blodfieder. Blodpis, et. Eyed, Dørs 
ved Blod gaaer bort mød Urinen. " blode 
plettet, adj. v. plettet med Blod, - blods 
ænkt, Blodpalſe, en. Polſe lavet af 

Dyrs (iſer Svinets) Blod. - blgdren» 
ſende, adj. v. ſom renſer og fortynder 
Blodet. b. Urter. Blodret, en. Ret, 
fom med overdreven Strenghed eler Uret⸗ 
færdighed dammer Menneſker fra Livet. 
At ſtilles for en Blodret. Rahbek. blod⸗ 
35 adj. ſom har Dvexſiedighed af. Blod. 
Blodrighed, en. ud. pl. lodrod, adj. 
ſom har Blodets røde Farve. Blodſag. 
en. Livsſag.“  Blodffam, en. legemlig 
Omgang imellem for nær Beflægtede eller 
Befvogrede. (D. Bibel. 1550.) Blod⸗ 

d, et. Sting i Ryggen. blodffy, adj. 
om ei fan faale at (fe Blod. (Baggeſen.) 
Blodffyld, en. 1. Strafſtyldighed for 
udeg Blod el. begaaet Mord. 2. en Fors 
brydelfe, ſom drager Livsſtraf efter fig. 
blodſtyldig, adj. ſom har Blodſtyld paa 
fig. 3 eng ænder, en. den, 
ſom begaaer Blodſtam. (Moth.) blod⸗ 

⸗ 

"fmittet, adj. beſmittet m. Blod, eller medd 
Blod⸗ Blodsudgydelſe, Drab. (Pram. 

fot, en. Blodgang. Blo ng, en, 
Sygdom, hvort Blod af Lungerne opſpyttes. 
Blodſteen, en. et Slags rig Jernerts, 
om ved Enibning · giver en red Streg. 
lodſtemmelſe, en, forhindret Omlsb og 

derved forvoldt Opfamling (Congeſtion) af - 
Blodet i en vis Legemsdeel. (V. S. O.) 
blodſtemt, adj. v. plaget af Blodſtemmelſe. 

(7 4) 
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Model a 
Batteblok, Stovleblok, 2c. 4. et dundag⸗ 

et Slags 

" fa 

"af Toinmgexſtokke. 
ſom 

- 

. penge, n.s. pl, Penge 
fn Xlmtffebloe. 

' ⸗ 

Blodſtillende — Blokſtiv⸗e. 100. lokſteen — Blowſterbed. 

Blo rtning en. voldſom Opkaſtning 

af Blod. blodſtænkt, adj. v. beftæntet 
med Blod. Blodſuer, en. Aagerkarl, 

Vegierlighed efter at udgyde ban 
uſom. 

Deel af 
Blod⸗ 

vidie, et. be 
fegler fin Tro e 
tyr. (Moth.) * 
En enkelt Hraabe Blod. (br. meft i figurl. 

Talemaader. Man ſiger: Der faldt en 
Drasbe Blod paa Gulvet; men: at for⸗ 
fvare g til den fidfte Blodedraabe.) 

lodswdygydelfe, en. Handlingen, af uds 
gyde Mennefters Blod, at dræbe, ihielſlaae. 

Blodig, adj. [X. &. blodig.] 1. fom 
har Blod i eller paa fig. blodigt Kied, 

en b. Duge 2. faaret fil Blods. At ſlaae 

gen blodig. ,3. ſom koſter mange Menne⸗ 
ſters Liv, er forenet med Blodsudgydelfe, 

Cn b. Seler, et blodigt Slag. 4. figtende 

til Blods udgydelſe, ſom gaaer ud paa 
Livet. blodige Unflag. i 
Siok, en. pl.-ke. 1. et fvært, utils 

hugget eller fun grovt tilhugget Stykke 
Træ eller Steen. En B. Marmor, Ma: 

hognitræ. En Blok, hvorpaa Forbrydeve 
halshugges. En Huggeblok, Kiedblok. 
2, et paa offentlige Steder opreiſt Træ, 
med Huulning, tuttelfe og Laas, indrettet 
fom en Gparebøffe, Hvori Gaver til Fats 
tige, Kirker, o. f. 0. fikkert kunne nedlægs 

ges. Kirkens, de Fattiges Blok. 3. en 
Træ til at danne noget paa. 

tigt Træ, der indflutter en bevægelig Stive, 

hvorpaa et Toug eller Takkel løber. ( TFal⸗ 
lieblot.) 5. Et fvært, jernbeſlaaet Træ, 

ſom tilfuen brugtes til at lægge om fœng⸗ 

flede Forbryderes Been. == DBlotfleite, en, 
for Floite. (Moth.) —— e, 

en, Jernredſtab til at. løfte ſtore Blokke 
med. Blokhiul, et. Hiul, fom et cc 
mmenfat, men beſtaaer af heelt Træ. 
lofhuus, et. Skandſe, Bulvært, opført 

Blokkedreier, en. den, 

er Haanddaerk af at dreik Blokke, 
tibsblokke. Blokkepenge ell. Blok⸗ 

om indfamles i 
Bloknagle, en. Jern⸗ 

naglen, ſom gaaer igiennem en Skibshlot, 
dg hvorem Stiven dreier ſig. Blokſtib, 
et. Skroget af et gammelt Orlogsſtib, der 
bruges fom Batterie. Blokſtive, en. den 
bevægelige SHve i.en Blok, 4. Blok⸗ 

& ifær 

ſteen, en. (vær, utilhuggen eller fan ra 
tilhuggen Steen. åt. Steenblok.) Blo 
taarn, et Blokhuus i Skikkelſe af et TZaarr 
(D. Bibel.) Bloktin, et. ſiint Tin, ſme 
tet i Blokke, der ſaaledes fommer fra Eng 
land. Blobktræ eller Blokketræ, et. « 
Bloktommer, et, fvært utilhugget Tr 
eler Temmer. lokvogn, en. Bug 

til at føre meget fvære Byrder, ſom Stee 
Kanoner eler Bloktommer paa. 

Blokere, v.a. 1. [af det Fr.] indſpœrt 
belægge, indſlutte en By eler Fæftnin 
fom man enten vil udhungre eler — 
(Moth.) — Blokering, en. pl. 

Blotte, v.a. 1. [af Blok.] med Hø 
op eller ud: fætte noget paa en Blok 

At -bloffe en Hat 0; at udvide det. 
Kunne Stevlerne blokkes mere ud ? 

Blomme, en. pl. -r. en bekiendt Ir 
frugt, ſom vorer p. Blommetræct. Pru 
nus domestica. 
Blomme, ev. pl.-r. [3. Biom, Blomi 

1. Blomſt. En RNofens Blomme. (5 
nu flelden, undtagen t nogle Gammenfæt 
f. E. Koblomme (en Urt) Svovelblomm 
2. en naturlig eller konſtig Tegning, ſo 
ligner eller foreſtiller Blomſter, Løvvær 
0. desl. Damaſt m. Blommer i. 3. D 
Gule i Xgget, Xggeblomme. figu 
Han levede ſom Blommen i et ÆW. 
meget lykkeligt.) Baggeſen. Blomke 
en, En Afart af Kaalen (Brassica ol« 
racea -Botrytis) hvis Blade indvendig 
ere udfyldte meden Samling af iffe u 
dannede Blomſter. == blommet, adj. fe 
fynet m. [ndvævede Blommer (2.) blo 
met Fløiel, Damaſt. 
Blomraadden, adj. Eformodenflig 

Flom, Slomme.] mør af Raaddenh« 
— zandden, (Moth har ogfaa Orde 

omfed. 
Blomſt, en. eller Blomſter, et. 

- Blomfter. [Isl. Blomstr. A. 6. Bl 
Blosma.] 1. den Deel af en Plante, ſo 
indeholder eler indeflutter Befrugtning 

. delene, og hvoraf Froet ell. Frugten fre! 
gaaer. Markblomſt, Haveblomſt, Pra 

blomſt. Blomſten fpringer ud (aar 
fig.) Treet ftaaer i Blomſter (bla 
"frer) 2. Ofte bruges det uegentl. fa 

rt eler Plante, ifær om dem, der fi 
i Blomſter, eller ſom dyrkes i Gaver | 
Blomſtens Skyld. Hvad faldes den 
Blomſt? At plante en Blomſt i en Ur 
potte, At omplante Markblomſter i Sav 
3. figurl. a) den feireſte, bedſte Tilftar 
Ungdommens, Livets Blomſter. b) Fi 

i delte, Veltalenheds Blomfter. = Bla 
ſterbane, en. figurl. og poet, en hel 
Bane, en lykkelig Tilværelfe, - Du ra 
drer Livets B. hen.” Bagg. Blomſt 
bed, et. Et med Blomſier befat Haveb 



Bomferblad — Blomſtermaler. 401 

„et. 1. Blad, ſom udgtsr en 
Fed e Blomſten; Kronblad. Petalum. 
2. Blade, ſom have deres Sted ved eller 
imellem Blomſterne. (Bracteæ.) Blom⸗ 
— en. port. en med Blomſter pry⸗ 

»Du, ſom hift I Øftene Hiem 
kar big rigelige Blomfterbolig.” Ohlenſchl. 
Blomſterbred, cu. poet. en med Blomſter 
beverer Aa⸗ eller Go z Bred. Blomſter⸗ 
band, er. d. f. ſ. Frugtbund (recepta- 
culam) p. Planten, (6 ousboe.) Bloms 
ſter , et: den Deel af Blomſten, 
der omflutter — Blom⸗ 
ferfronen; (Corolla) ſſœr naar den er 
degerdarnet. 2.” Bladene, der umiddels 
bort, omgive den enkelte Blomft. Perian- 
tbenm. Blomſterdal, en. D. hvor der 
ſiades mange Blomſter. uſtptdi⸗ , hvid 
eg ffien, ſom Lilien i Blomfterdalen,” 
Saggeſen. Blomfterdragt, en. figurl. 
eg poet. de Jorden ſmykkende Blomfter. 
Kaaren i fin B. ”Sfører jeg mig en anden 
Blouſterdragt.ꝰ 6. Staffeldt. 
Ferdufe, en. Vellugt af Blomſter. 
906 Blomſterdug, en. Dug, -fom 
folder p. Blomſter. (S. Staffeldt.) Blom⸗ 

, en. En Gamling af ſammen⸗ 
bundne Blomfter, Urtekoſt. Blomftereng, 
ca. En m. Blomſter rigelig bevoren Eng. 
”Com Bætfené Rislen giennem Bloms 
ſ ” Bagg. Blomflerfrø, et. Frs, 
brora SLomfter opelffes. Blomſtergart⸗ 
mer, en. Urtegaardsmand, der færdelce 
lægger fig efter Blomfterdyrfning. Bloms 

en. Green cl. Avift paa et Træ, 
m bærer Blomſter. *Frugt bærer el 

Blomſtergreen. Ohlenſchl. blom⸗ 
ftergroet , adj. v. begroet med Blomſter. 
"En blomſtergroet Plet.” Storm. Bloms 

ve, en. pave, ell, Deel af en pave, 

En⸗ 

er — dyrkes. Blomſterkalk, 
f: Som er bæger, , 1. (Corolla.) 
nd er, en, den, fom Fender 

Biomfter Cifær Haveblomfter) "efter deres 
Arter eg Navne. Blomſterklynge, en. 

Blom⸗ 

Blomſtens Befcugtnin 

% 

Blomſtermaleri > Blomſtre. 

at male Slowſter. Blomſtermaleri, et. 
M. fom allene el. fornemmelig foreftiller 
Blomfter. Blom crmalin , en. den 
Konft, at male Bomfi et. 3 omftermedl, 
et. ( Fleſſcher.) f. B lom⸗ 
fterplante) en. En Plante. ber dyrkes til 
— i Haver, eller allene for Blom⸗, 
ernes Skyld. —2 Blomſter⸗ 

pragt, en. og lomſterpryd, en. den 
Pragt og Prydelfe, ſom Blomſter give. 
cRartené, Engens Slonſt ſterpryd. Ohlen⸗ 
ſchlaͤger. blomſterprydet, adj. v. prydet 
med Blomſter. Lii —— Eng 
er Livets Vet.” J Smidth. 
qvarteer, et. — en gave: 
Blomſter dyrkes. Fomfleravi 
Blom, fom bærer Blomſt. 

vor 

Blomſterqviſt. Ohlenſchl. Spywftet ile, 
en, Stilk fom bærer en Blomſt. (ſ. S 
og Bladftilk,) - blom oet, røg is 
beftvect med sromhsr nere ungdoms 
blomfterftredde Vei.” P. H. Frimann. 
blomfterftuffen, adj. v. då vet m. Bloms 
ſter. (I. S. Seheſted.) lomſterſtykke, 
et. Blomſtermaleri. BIomfterftængel, 
en. Stængel, hvorpaa en cell. flere Biom: 
ſter fidde. 5 omfferftov, et, Støvet paa 

sdele. Blomſter⸗ 
tegning, en. £. Gierningen at tegne Blom⸗ 

er. 
Blomſtertid, en. den Tid paa Aaret, da 
en ſtor Mængde Planter, eller en vis 
Plante I Særdeleshed blomftrer, »Naar 
ſtabtes Frugten, mon i Blomſtertiden ?” 
S. Blicher. Blomftervei, en. boet, ð f. ſ. 
Blomſterbane. (C. Frimann.) lom⸗ 
ervrimmel, en. poet. en ſtor, blandet 
ængde Slomſter paa eet Sted, ” Den 

ſmukke Straaleglands 8 Blomſterv 
mel.” Ohlenſchlaͤger. lomſtervork, ef. 
konſtigt Arbeide, ſom foreſtiller Blomſter. 
Blomſteroie, et. Øie cuer Knop paa et 
Zræ, fom indeholder Spiren til en Blomſt. 
»Tredobbelte Dine, hvor Bladeiet fidder 
imell. tvende Blomfterøine, ell. omvendt.” 

Samling af Blomſter nær hinanden paa Olufſeu. (Desuden: —— 
blomſterklæde, v.a. 1. Elæde, 

betælfe med Blomſter. Snart du blom⸗ 
ſterkleder hendes Grav,” Weſſel. Den 
blom ſterkledte Eng. ꝰOerthas blomſter⸗ 
kledte Date.” Bagg. Blomſterknop, D 
en. den Krop, hvori Blomſten ligger ud, 
inden Ben fpringer ad. . Blomſterkoſt, 
en. d. f. f. Urtekoſt. (Baggeſen) Bloms 
flerfrands, en. K. flettet af Blomfter, 
eI. hvori Biomfler ere indflettede. Bloms 

one, en. Blomſterkalk, Blomſter⸗ 
tægert, 1. (Corolla.) Blomflerleie, et. 
Seig af Blomſter. ”Midt paa et -Bloms 
flerieie, han bluſſer vanÉ og vid.” 8 lens 
ſchlaͤger. Blomſter leg, et. d. ſ. ſ. Svi⸗ 
bel, (£. bette Ord.) lom fermelery en. 
ten, fom i —S —X lagt fig efter 

get Sted. 

Popes Kritik v. Schiermann. 

fterdætte, erſtel, Blomſterſvob. 
og flere UibfrgÉ, | 
Konſtord; foruden andre Gammenfætnins 
ger, fom tildeels ſieldnere, forekomme hos 

ere. 
lomſtre, v. n. 1. (har.) ſtaae i 

Blomſter. Zræet, Planten —ãR »eiig 
viffe Urters Flor — der blomſtre ſtisnt, 
men naar de blomſtre Ledſt, gaaer ud.” 

2. figurl. 
være i én heldig Zilftand, trives, lyttes. 
Handelen, Videnſtaber, ærdom blomfirer 
i Landet, ”CEt Folkeſlag, mægtigt og rigt, 
fom blomftrer I fin Dverflodighed.“ Baſt⸗ 
olm. En blomftrende Tilftand, Sund⸗ 

hed, Alder. En blomftrende ung Pig e. 4— 
At blomftre frem, feyde frem t Blomfter. 

ø 

4 

Blomſter⸗ 

en Tegning foreſtillende Blomſter. 

ørende til Plantelærens | 



" ' ! 

Blomſtre — Blunde. 

—8 tage til i Velſtand. — Blomſtring, 
en. mm gt. ' 3 

Blot, adj. IN. &. bloot. T. blofs.7 
1. fom ev uder det fædvanlige Skiul eller 
Beflædning; bar, ubedæftet, nøgen. Med” 
blot Hoved, med blotte Been, At gane 
im. blot Kaarde i Haanden. 2. ikke forſy⸗ 

1 net m. Vaaben, Redſkab'e. d.; ubeſtiermet, 
ubevæbnet. At ſlaages med blotte Ræver. 
At fore m. blotte Pine, — At give fig blot - 
Glotte fig) figarl. røbe fin Svaghed, forløbe 
fig ved at fige meer, end eens Agt var, “At 

taten ikke ſtal — fætte fig blot (udfætte 
g) f. Latter» Bagg. MI Klim. 3. mangs 
nde, blottet for. Jeg er ganfte blot for 

" Penge. 4. bars (allenc.) . At ligge paa 
den blette' (hellere: bare) Jord. At troe 
ven paa hans blotte Ord, Forſtkktlug. 
5. idel, lutter. Af blot Mistanfe, af 
blot Naade. (Ivf. bar, ſom er det ældve, 
oprindelig danfte Ord, og senpuu næften 
overalt fan bruges for blot.) =— Blothed, 
en, den Tilſtand at være blot ell. blottet. 

Blot, adv. 1. uden Sklul, ubeſtiermet. 
At gaae blot paa Halſen. Bien ligger 
meget blot. 2. iffun, aflenefte. blot for 
et Syns Skyld. Monnueſtet beſtager ikke 
blot af Legeme. 

Blotte, v. a. 1. glore blot, nøgen. At 
blotte fit Legeme, b. Havedet. At b. Træeté 
Nødder (borttage Jorden, ſom dæekker dem.) 

22. bersve, ſtille ved.” . blotte et Land for 
Indbyggere. b. fig for Penge. blottet 
for al Hielp. 3. aabenbare, røbe. b. fin 
Vankundighed. (At blotte fig, d. ſ. ſ. give 
fig blot.) — Blottelſe, en. Gierningen at 

otte. . . * 

Blu, n.s. Undſeelſe, Blyhed; hvoraf 
be følgende Ord. (foreſdet.) ”BlIu duer 
itfe til Hove,” Ordſpr. [S. adj. bly.] 
»Skion, jomfruelig, i file Blu." Ohlenſchl. 

. Blues, v.n. pass. blucdes: [3. hlyg- 
daz.] blive ſtamfuld, undſee fig, ſtamme fig. 
At b. ved noget. ”En Ting, ſom Dyder 
ef begræde og ikke blues ved.” Evald. — 
”Gucgheder og Daarligheder har es ofte 
at blues over,” Rahbek. — Bluelfe, en. 
udspil. Undſeelſe, Skamfuldhed. — blufærs 
dig, adj. ſom flammer fig v. det Utugtige, 
Uanftændige; tu E ban fu Sind og Lader, 
»Blufardigt BUE hun ſtum mod Jorden 

vender.“ . Pram: etaf: Bluferdighed, 
- æn. ud. pi — Blufel, en, 1. Bluelfe, 
”Sun'færdig var, af Blufel faft at daane,” 
Holb. 2. Skam, Beſteemmelſe. 3. Kiens⸗ 
delene hos Menneſter. (D. Bibel.) 

Blund, et. pl. d. f. IIsl. Blundr.] en 
kort Sevn, Slummer. At faae et Blund. 
(fieldnere: en Blun el, Bluun. Moth.Et 
qvægfomt Bluun.“ J. Smidth. »Stor i 
et Kryb, hois Liv fun varer et Blun.“ 
Baggefen.) i 
Sluwe, v.n,1. (hav.) [Ss. hlunda.] 

- 

- 
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tabe.“ Rein. 

Colit.) 

"fig I faa gule, glasagtige 

Blunde — Blpgrubi. 

ove en ganffe let Sebn, flumre, — Blum 
en, en. Gierningen at blande. 
Blunke,v. n. (ældre Form: RlimÉr, 

P. Clauſſen. Moth.) 6. blinke. | 
Blus, et. pl.d.f. (3. Blys.] 1. et al 

en let tændelig Materie dannet Lys, fo 
brænder m. ftæri Lue; eu Fakkel. At bær! 
Blus for etLig. 2. en bluffende IId. A 
tænde et. B. op p. Skorſtenen. At ſtang 
Aal v. Blues, = Blusfyr, et. Før, hvor 
en antændt Ild holdes bluſſende paa e 
yrtaarn ell. høit Sted. (jvf. £ampefyr. 

Blusild, en. d. f. ſ. Blus, 2. us 
lygte, en. Lygten p. et Fyrtaarn. (Moth. 
blusred, adj. flærk rød, luerod. J 

Bluſſe, v. n. 1. (har.) 1. brænde I lyd 
Lue, ſtaae i fuldt Blus. ”XAt Luen og 
Ilden ſtulle bluſſe omfrin deres ODren. 
P. Tidemand. 1564. At bluffe op, flaa 
op i kue. At bluffe ud, brænde haſtig ud 
fom Blusid, 2. være blusrød. At Bb. i 

nfigtet. bluffende Kinder. »Dreſunde 
bluſſende Piger kryſter jeg taus.“ Evald. 
»Solen gif bluſſende ned.” F. Guldberg, 
— Bluſſen, en. det, at luſſe. 

Bly, adj. pl. blye. [I. bliugr,] und: 
ſeelig, tHbageholden. Pigen er meget bly, 
(Med den beft. Art. forekommer det neppe. ] 
— Blyhed, en. den Egenſtab at være b. 
»Men XSnoftelfe, Medynk i Blyhed fi 

(I ældre Skrifter bruge 
blufom for bly; og i Stedet for dette Har 
Ohlenſchl. brugt blyfom.) - . 
Bly, et. ud. på. [Isl. Bly.] et blødt 

eler let bsieligt Metal af blaagraa Farve; 
næft Guld og Quvegſolv det tungeſte. 
Plumbum, =. Blygere, en. are eller 
Malmgang t et Bierg, fom indeholder Bly. 
blyagtig, adj. ſom ligner Bly, far Egen⸗ 
ftaber tilfælles med B. — Blyarbeide, et. 
det, ſom gisres af Bly. lyarbeider, 
en. den ſom arbeider ved en Blymine, 
et Blyſtsberi ell. dest. Blyaffe, en. 
Bly, ſom ved Smeltning er forvandlet til 
en hvid Aſte eller Kalk. Blycolik, en. 
Sygdom, fom de,“ der omgades meget m. 
Bin. cd. Blyhvidt ere udfatte fer, on fom 
yttrer fig ved en voldſom TColik. (Maler: 

Blyeddike, en. Vüneddike, hvori 
en Blykalk (Minie ell. Bølverglsd) koges 
indtil Syren er mættet. Blyerto, en. 
Ertsé, Biergſteen, ſom indeholder. Bly. 
Alyfarve, en. En mat blaagraa Farve, liig 
Blyets; og deraf: blyfarvet, adj. lv⸗ 
lands, en. En Blyerts, blandet med 

Svovel og Selv. Blyglas, et, Blyaſtke 
elev Blykalk, forvandlet ved en meget 
ſteerk Hede til Glas. Slygled, en. 
Blyaſke, ſom ved en ært Jid begynder 
at gaae over til Forglasning,. og danner 

fæl; Solver⸗ 
Blygrube, en. Et Stedã et Rierg⸗ 

lyerts vindes. Blyhvidt, 
AJ 

glep. 
være, hvor 



Blyhridt — Blæe. 

ct. Bin, fom ved Cdditefneens Virkning 
et oꝛloſt til en hvid Kal" Bleghvidt. 
EBlehette, em. det Sted, hvor Blyet virkes 
ar Cetfen. Blyjord, en. ſmulrende Bly: 
at, Blvoffer. Blykalk, en. d. f. f. 
Blrafſte. Blykniv, en. Kniv, ſom Glar⸗ 
mrkere bruge, naar de lægge Vindues⸗ 
rater I Blo. Blylod, et. Lod ell. Vægt 
s Bly, befæftet i Enden af en Snor. 
. . tilat maale Havets Dybde.) bly: 
leben, ad). v. beloben med Bly. Bly⸗ 
milm, en. d. ſ. É Blyerts. Blymine, 
mn. Mine eller Gang i et Bierg, hovor 
krbrydesBinerté. . Blymynt, en. Mynt 
staget i Bly. Blyolie, en, En Blans 
Fag af Binfalpeter og Salpeterſyre, fom 
fr bllser flydende. Oleum Saturni: (Tych⸗ 
maj Blyplade, en. Bly i Skikkelſe af 
Bias, lyrok, en. Maſtine, hvorved 
Sirmefteren træffer Vinduesbly; Bly⸗ 
ſirne, Blybinde. Blyreg, en. Rog 
tr Damp, hvilken, naar Bin ſmeltes el. 
string, dunfter op og fætter fig p. Siderne 
Ornen. Blyſalt, et. S. Blyſukker. 
——— rn rn er Bin: 
it, , et. Segl, aftrykt iv, 
år nu iſer br. font Toldſegl. Blyffum, 
tt. E. Slyglod. Blyſnor, en. Snor, 
ri Biylod i Enden, ſom Muurmeſtere 
n Anmermæend bruge for at faae lods 
zene inierz Maalefnor, Vaterpas. Bly⸗ 
t,i2. faſt, kalkformet Blyerts. ⸗ 
ang, en, Stang, fyldt med Bly i begge 

Gate, fom Linichandſere bruge. Bip⸗ 
aber, en. den, ſomgisr Arbeide af ſtebt 

Sie. Blyſtoberi, et. Indretning, hvor 
ter fot eg Alvptader, og andre Blyarbeider. 
Xlefufter, et. BInhvidt ell. Blykalt, fogt 
I Ctdife, indtil Mottelſe, og fiden drys 
filet, — Blyfom, et. pl.d.f. Gem, 
xid flere, flade Boveder, hvormed Bly⸗ 
fætre ſlaae Blyet faft til Træ. Bly: 
kg, et, Zag, beſtaaende af Blyplader. 

ytevle, en. En ſtobt Blyplade. Bly⸗ 
kæden, Zraad, truffen af Bly. Blyz.: 
hæfter, en. den, ſom gior VBinduesbly for 
a:meſtere. blytung ach./ tung ſom 
Mg, meget tung. ”Hvor blytunge, na⸗ 
mad, lange, fremflæbe fig misbrugte Zi: 
F ram. En b. Sovn. S. Staffeldt. 
ictekker, en. den, hvis Haandverk cv 

Utætte med Bly⸗eiler Kobberplader. 
lrend, et. Vand, blandet med en vis 

Zungde Blyeddike og Viingeiſt.  Bly= 
val, en. d. f.f. Blyrok. Blyvark, et. 
nemdeite. 2, Blergverk, hvor Bly 

Slvent, in. S. Bliant. 
Slade, v.a, 4. [af Blad] tage Bla: 
F af. At blæde Kaal. — Blaædkaal:en. 
arte Blade, ſom pilles af Grøntaal. 
væ 9— van. 1. ſtrige fon en Hiort. 
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mindelige BI 

— 

Blak — Bk 
Blæk, et. ud. pl. IA.S. 

N, S. Blak.] . en tillavet 
ſtrive med: rødt, grønt BI 
den af Galeble, Bitriol og 
forte Vodſte, ſom fortrinl. 
Blackfiſt, ſ. Blokſprutte. 
ef. (N. S. Blakhoorn) 
et, Et Kar, hvori man har. 
den til at ſtrive med. ' 
En den Deel eller Klak a 
Blæfpulver, et. Pulver, hv 
at Mande det med Vand, k 
Blætffriin, et. Et lidet 
Bloœkhuũs, Sandhuusé og 
redſtaber bevares. Blak 
Foragt: en uffel, daarlig Skr 
„velbekiendte, ved deres Fuſte 
dige Blælfmørere.” J. 2. Get! 
fprutte, en. En Slægt af 
Tlaſſe, der udnsærke fig v. e 
fom de funne ſproite fra fig 
fom bl. a. bruges fil Tegnir 

prutte. Sep) 
Blending, en. pl. — er. 

forſtiellige Arter. (8. S. D. 
ni, ss ” 

Blære, en. l -tf. [3. Bl 

Bledre,] 1. MIlmindelighe 
oppuſtet, med Luft opfyldt 
Rum, hviiken Bemærtelf, 
bruges i enkelte Tilfælde. f.( 
Vandblære. Boble.) At — 
At trætte Blærer i Huden. 
tét Metal. 2. Et hinde⸗ el! 
Kar i Legemet, hvori en Vœ 
eller giemmes. Galdeblæren 
(ſom ogſaa flet hen kaldes Bla 
blære. = blæredannet, adj. 
en Blære, Blæreorm, e 
Indvoldsorme, der ligne Bl 
Blærefteen, en. Gruus, de 
Urinblæren hos Menneſter 
og der danner fig til en: tee 
tang, en. En WVandplante 
—5— ; (Algæ) der iſer brug 
brænding. Fucus vesicçculosu 
adj. fuld af Blerer, befat n 

læfe, v.a.ogn.2. [J. bl: 
den ſammentrykkede Luft ud 
puſte. At blæfe paa noget, 
figtet. At b. Støv bort, a 
under en Kledel paa Skorſte 
etlyd ud. 2. ſpille p. -et Inf 
Munden (paa et blæfende 
At blæfe paa Felte, paa Tri 
At b. i en Pibe, i et Halmſt 
figer: han fan blæfe paa Tru 
-forftaaer den Konſt. Men: 

ftødte) i Trompeten (en vis 
for af give de andre Tegn. ] 
tens Bevogelſe ved Vinden, 
Virkning. (act. neutr. og imp 
men har b mange Trœer 

— 



4 

1 

er blæft om, — Spiret blæſte ed, Taget 
LL i den ſidſte Storm, — Vinden 
blæfte Vinduet op. 
ev blæft op. At blæfe (puſte) en Blære 
op.(— Binden blæfer Sneen fammen. — Det 
blæftc ftærkt i Mat. Def blæfer af Øften. 
— læſebæl ⸗ en. il. - é. [ . S. Blæst- 

belg.] en ſtor, af Træ og Skind ſam⸗ 
menfat Pufter, ſom bruges I Smedier, 
Smeltehytter ꝛt. Blæfchul, ef. Hul, 

hul, Ble eror, et. 1. Rør til at blæfe 
Glag med. 2. Puſtersr. — Blæfen, en. 
ub. PL Sierningen at blæfe. SEN 
Bleafſt, en. ud. pk [X. S. Blæst Isl. 
Blastr.) Virkningen af en ſtærk Luft⸗ 
frem; ſterk Vind. 

Bled, adj. [Isl. blaudr.] 1. ſom let 
giver efter for Tryk eler for et ffærende 
Redſtab; ſom iffe er ru, haard ell, hvas, 

. Men lind at føle paa. (madf haard, faft, 
ftiv.) Bled fom Vor. blødt Brød. En 

. Seng, Dyne. blødt Træ, Silketsi; 
en bled Hud. 2. figurl. let, flydende I 
Udtalen, ifær ved Mængden af Vocaler. 
Det Itallenſte er et blødt Sprog. 3. af 
et foieligt, let bevægeligt Sind. Hun er 
af Naturen meget bled, har et meget blødt 

ind, ct blodt Hierte. 4, I Mufiken: bløde 
, Zoner; i Malerkonſten: bløde Farver, en 
blød'Mancer. ”Clytere af den bløde 6tiil 
it Naturen” (fra. den maleriſte Side.) 
Baggeſen. = blodagtig, adj. 1. noget 
blød. (fieldnere end den figurl, Bemerk.) 
2. Élælen, qvindagtig, ſom er hengiven til . 
Magelighed og frygter al Anſtrengelſe. 
(modſat: haardfør.) Deraf: Blodagtig⸗ 
hed, en. ud. kl — Bleddyr, et. pl. bd. f. 
en: Claſſe af Dyr med hvidt Blod, ſom 
have et af Muſtler beffaaende Hiette, Rer⸗ 
ver og Hierne, men ingen knudret Ras 
marv. (Mollusca,) blodfinnet, ad). 
m. bløde Finner. En b. Fife, Ble, 
en. tag, friſt, utorret Fiſt. (modſ. Tørs 
fiſt.) bledgiøre, v. a. 3. (ſ. giore.) giore 

blod, mindre haard eller ftiv. blodgie⸗ 
rende Plaſter, Lægemiddel. At b. Sindet, 

»Al blodgiore Hlerterne til Medfolelſe.“ 
Baggefen. ”Naar Klagen ſlapper Hiertet, 
i Otedet for at blødgiøre det,” Mynſter. 
blodhiertet, adj. 1. smhiertet, af et bledt 
Sind. ”En fvag, blodhierket Ms,” Evald. 
2. forſagt, feig. —ñ Blodhiernighed, 
n. ud. pl. (Helvaderus.) blodhudet,/ adj. 
om havren bled, lind Sud. blodkogt, 
adj.v. om Æg, der ikke koges mere, end af 
de kunne ſobes af Skallen.  bladmelfet, 
adj. om Køer, fom under Malkningen [et 
give Melken fra fig. blodmundet, adj. . 
om efte, der let ſtyres ved Bidfelet, og 
Derfor ci maa holdes i faft Tsile. ble 
findet, adj. 1. ſom ev af et boieligt Sind. 
(modſat: ſtivſindet.) 2. 

Biaſe — Vlodindet. 401 WBledſiudet — Bo. 

pl. (B.S. 9.) 
Vinduet blæfte op,” 

blodkogt. 

Bloding, en. Et bledagtigt Mennecj 

u 

til at blæfe nens f. alene Aande⸗ 

Bo I: fætte fig ned paa et Sted, indr 

. ned paa et Sted. Deraf: Bofætn 

ds lod, en. , 1. den £od ell. Deel, en Perſo 

om ef har Sinds⸗ 

a | 

ſtyrke. Deraf: Blodfindighed, cen. 
blodſtallet, adj. 

bled Skal. blodſoden, adj. v. b.f 
blodſodne XÆRg. = Bleodh 

en. ud. pl., den Egenſtab af være bled. 

orældet, (6. Zauffen; der ogfaa bru. 
linding om en blind Mand. Nogle In 

have efter det Tydſte dannet Order BL 
ling.) — blødt, adv, At ligge, ſidde ble 

lød, eu. ud, pl. [S$. Bleyti.] Gi 
ningen at: blode. At lægge noget i BL 
Fiſten ligger i Blod. 

Blode, en. 1. Moſe, Sump, bl 
Jordsmon. »J Dynd og Blede.” D. £ 
V.12,7. 2. giennemblødende Regn. 
fil en Bløde underveis. 
Blode, v.a.1. og 2. [af blød. ] 
blad. At b. Gvedebrød i Melk. 
noget op, opleſe det v. Blodning. 2. læ 
i Blød, udblode. At b. Fiſt, ſaltet si 
3. væde, gieve vaad. Bi blene blødte 1 
derveis. Denne Regn bløder iglennem. 
tlebdelfe, Blødning, en. Gierningen 

øde. ” ' . 
Blode, v.n. 1.092. (har.) [af Blo 

mifte Blod, give B. af fig. Neeſen, Eaa 
bloder. At b. fine Klæder over, . At 
fig ihlel. Saaret har blødt længe, ble 
op gen, (Moth.) — At blede, act. gi 
blodig. (i ældre SÉrifter.) — Ble 
Bledning, en. det, "at blade.” 

Blodne, v.n.1. (er.) blive blød. 3 
net blødner i Ilden. (P. Syvs Dråfp 

1. Bo, en. PIsl. Bi Bolig, Bop 
Boſted, Huusholdu ng. At fætte 0. fa 

1. gå 
At 

egen Huusholdning. S bofaſt, adjr f 
har faft, ſtadig Bopæl, eget Guus og Hie 
oſiddende. (Moth.) — Bomand, gun. 

fiddende Mand, iſer Gaardmand. (i & 
ſproget. Fovordn. af 1739.) Bopæl, 
lg. Huus og Slem; Opholdsſted, 

ked. At opslaae fin Bopæl paa et St 
boſat, bofiddende, adj. v. d. f. f. bofa 
men mere brugelfgt. En bofat Borg 
Boſidder, en. Indbygger, boſiddende Ma 
Bagg. N. Klim. 72.) Boſted, et. d. 
opœel. boſatte, v.a.3. (fætte.) 4 

Bopæl, gisre boſiddende (Sporon.) 
fætte fig. vr. rec. fæfte Bopæl, fætte 

ng, 
fættelfe, en. 

2. Bo, et. pl. Boer. 1. Alt hvad 
Perſon. eier, medens han leder, eller eft 
lader ved fin Død. Fattig Mand har 
paa Bag. Ordſpr. At fage et Bo un 
Behandling. 

ifær Xgtefælle, har i et fælledeBo. 2. å 
hvad sen eter, Jord undtagen. — Bohe 



Se — Bodøvelfe. 406 Boeode delfe — Boghandler. 
a. Tel, Kedſkaber, ſom haves og bruges i Syndebedrings Befordriag, eller. den 
c? puus, ifær inde f BVærelferne, (Møbler) Tanke, derved at tilfredettile Guddommen. 
Sk. Bomarke, et. Mærke, hvor⸗ Boddife, en. pl.-r. [Af 1. Bod; ſtrives 
z.: ierdam de, der ef kunde ftrive, uns, ogfaa Buddike. 6. Botte.] en liden ” 
rertanede, i Gt. for med deres Navne, Daafe med Laag, ifær med Skruelaag. 
der ſam de ferte i deres Signet. Bo⸗ Beodeie el, Budeie, en, pl.-vr. [NRorſt.] 
Bb, et. d. ſ. ſ. Indbo, Bohave. ”Senge Malkepige. 
ig Gtole og alt hendes Boffab,” Sud: 15. vaere i * gt pift "ta É aan med " 

, ant i et ſellende råe ladning, 
—8* Åre Hide reg Bragt ell. Foring, og med hoi Rente. Af 

I, tannbo, Nabo, 0. fl. Sigeledes om lene paa Bodmeri, — Bodmetibrev, £t. 
vil Provindfers Indbyggere: En Fyenho, Fleldsbrev for Bodmeripen e, eller det, 
Aai⸗ Erb ſom laanes p. Bodmert. (D. £ov,) Bod⸗ 

Bølle, en, pl. 2. (24. 6. Buhble. J. Metivente, en. hot Rente, ſom ſvares af 
Ba] en i . ; et ſaadant Laan. 
te. 1 em fuliblære. odder pag Bar . Boe, v.n.1..(har.) [I. bua.] være bo⸗ 

€-28$ Plantedyr, ſom leve i Gavet. Bui- fat, have Bopæl, Huné og lem, Huus: 
bra, — Bobleværk, et. det, fom'beftaaer holdning paq et Sted. At bøe'i en By, 
FÉ Bobler, figur, ”Syftené Bobleværf,” e ft 'WÅ buu6, paa Landet, At boe til 

Gago.) e hos nogen. ; . 

Boble, v. n. 4. (har.). ffyd . Bodl, et. &. Bol, | har BGbler, SBanDEE BaBIEr op,” . Bog, en. pl-Deger, [3. Bok.] 1. em. 
1. od, en. pl. Boder. [381. Bud.] Samling af endeel Blade (Papir ell. Pers 

. fmtum: ethvert idet ringe —XRX faa gament) hvorpaa et BErlft er flrevet , ell, gnaueet. (Steenboder.” De Sa tå eg tryft; dog forſtaaes i Almindelighed ved 
ne —A — Dog en trykt, og ved Zaandſkrift et ſtre⸗ 

' athrines Boder Kisben⸗ per Skrift. En Bog i raa Materie, (utnds 
kr.) 2, Zelt, eller Fiælehytte, ſom bunden) en heftet, indbunden Bog. En ' g. En 
mat paa Matt eller Gade. Warkedet Bog i — * Dele, Bind. At funne læfe 

; Å Boder paa Zorvet. 3. Bærelle, ; Bog 3: læfe i en trykt Bog (fom mods 
—* I. offentlig Indgang fra Gade fætteg: at læfe SÉrift.) At holde Bog 5: 
Sr Fem hvor noget fælge, eller fvor føre Regnſtab over noget. At føre noget 
—— xves. . Dandfebod, gig Bogs (i Negnttabet,) Regnſtabebog, 
mi då Iſenbod, Krambod⸗ Urtebod, Kiedmandeboger. At føre en. gandelés 
ed Ut aabne, lukke fin Bod, begynde, mands Bøger, (2: Regnffaber.) 2. Gt 
mn eget fælge, BDvengen har Haast ætrift, med Genfyn til Indholdet. En 
: ar I Boden, == Boddiſt en. 205, flet B.  ”Han ftrev jo dog faa man 
Hk, hvorpaa Udſalget ſteer i en Bod. <en herlig Bog.” Øhlenfål, (6. Saand⸗ 

SÅ feng, en. D. ſom tiener i en Kram: og, Lærebog, 0. fl. og jvf. SFrift.) At 

Bolle ve ale le Indgang til en Bod. Holde een til Bogen, flaae fig fra Bogen 
2 80) Pier Afgift, Jom betales i Sele af 3: Studering. (dagt, T.)  ”At han dued 
63 —— Bodſtge >; et Sted til af 2; til Bogen." Grundtvig. 3. En Hoved: 
—5 odfvend, en. S. ſom afdeling i-et Sirift. Lovené fer Boger. (ar i en Krambod, Krambodſpend. 4. En Bog Papir 3: 24 eller 25 Art. = 
2, Bod, en. 1. det, hvormed noget bedes, Bogbinder, en. den, hvis Haandværk er . 

(fu Kelden.) At fætte en Bod p. en Riole. at indbinde Bøger. Bogdommer, en. 
2 Settelfe, Forbedring i den Talemaade: den fom bedømmer, kriticerer Bøger; Nes 
V reade Bod paa Lafhielpe, rette) en cenjent. (Bagg.) rer, en. den, 
Sange, Feil, et Onde. ”Bed nye Love fom har Bøger fiær, ſom glerne vil famle 

fe ban at raade Bod paa de gamles og ele Bøger. Bogforraad, et. Et For⸗ 
—— Kampmann. 3. Omvendelſe raad, en Mængde gf Bøger paa et viſt 
j Sund, Poenitentfe. At giore Bod. Sted. Boßgforer, en. i ældre Skrifter: 

- 400, pl. Søder, Pengeftraf. Bod for en Boghandler. Boggield, en. Gield, 
Banddrab. At give Beder. (Det afledede hvorfor man ftaaer anført i en Klobmandé 
Jet bode bedre, rette, hielpe, er forældet. cl. Kræmmers Bog, eler Handeleregnſtab. 
8, bede eg ubodelig.)== bodfærdig, adj. (Deraf: Boggieldefordring, Fordring, 

angrer og gior Bod for fine Synder. grundet paa Kisbmandébøger. bog: 
erdightd, en. ud. pl. bodløs, adj. grid, adj. meget begietlig efter Bøger. 

fem ci fan affones med Boder. (i Lovs Tode.) Bogguld, et. d. f. f. Bladguld. 
ſeteget Bodprædiken, en, P. hvori for⸗ (ligeledes Bopfe v.) Boghandel, en, 
Banes til Bod og Bedring. odpſalme, Handel, ſom driv 
Peenltentspfalme. en. handler, en. den ſom driver Handel med 
Per, det, ſom foretaget til Bobs eller Bøger ſom en Neeringsvei. Boghand⸗ 

es med Bøger. Bog: 

— — — 
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Ting, er. (T. Buchhandlung.) Sted, hvor 
Boghandel føres, og Indbegreb.af det, fom 
hører til én ſaadan Handel. Boghol⸗ 
der, en. den, fom holder Bog over Ind⸗ 
tægt og Udgift, Gield og Tilgodehavende, 
for en Kiebmand eler paa: ct offentlig 
Gontor; en Regnſtabsfsrer. Boghol⸗ 
dei, et. den Videnſtab, vigtig at kunne 
føre Regnſtabs⸗ eler Kisbmandé s Bøger. 
Boghylde, en. Bogreol, celler en enkelt 
Hylde i ſamme. Bogkammer, ef. min: 
dre Værelfe, hvor Bøger glemmes. Bog: 
Piender, en. den, ſom flender mange, og 
ffær fteldnere Bøger og forſtiellige Udgaver 
af Bøger. Bogkram, en. Handel med 

ogfræmmer, en. den, 
om driver Bogktam. Bogkundſtab, en. 

v. Erfaring og Gtuotum erhvervet Kund⸗ 
fab om mange Bøger eg. fo ſtiellige Ud⸗ 
aver. bogtyndig, -adj. ſom befidder 

ABogtunttab. (M.) * Boglade, en. et 
Sted, hvor Bøger, færdeles nye, i be⸗ 
tydeligt Antal ere tilfals. boglærd, adj. 
fom har lært meget af Bøger; ſtuderet. 
Boglærdom, en. lærd Kundſtab, £ærdom, 
om ce erhvervet allene ved Læsning. 
oglæsnitg, en.” Læsning i ſtrevne eller 

" trykte Bøger; Bogers Læéning? (Munter.) 

Aa 

Bogmid, et. Et ganſte lidet Inſect, ſom 
ſindes i Bøger bg Papir. (Termes pul- 
satorium?) Bogmarke, et, Marke, 
Kiende, fom lægges i en Bog. 
mel, cen. ſ. Bogorm. Bogorm, en. 
Dette Qavn tillægges overhovedet. de In⸗ 
fecter, hvis Orme eler Larver opholde 
fig i Bøger, og gisre Skade paa ſammes 
Bind eller Blade; f. Er. Ptinus perti- 
nax, Ptinus fur, Dermestes lardarius, 
D. paniceus L. og fi. — ſigurl. om den, 
fom har en overvættes Klærlighed til Bøs 

evt og Læsning. “Han var en Bogorm 
fer , og (er) nu en Ormedog.“ Baggeſen. 

ogreol, en. Zræramme med Holder til 
at fætte Bøger i.  - Bogrulle, en. Et 
Skrift paa Pergament ell. Papir indrettet 
til af rulles ſammen. (Gram.) Bogſal, 
en. et ftort Verelſe, hvor Bøger giemmes. 
»Saamange Bøger, [om, behøves til af be⸗ 
klœede alle Begge i hane Bogſal.“ Sneed. 
Bogſamling, en. S. af mange Bøger, 
Zae s Bogſkab, et. S. hvori Bo⸗ 

ger giemmes. Bogßſtriver, en. den, ſom 
forfatter eller afſtriver Bøger; en Skri⸗ 
"bent. FJacobi.) Bogſtriveri eller Bog⸗ 

rivning, en, Gierningen at ſetrive ell. for⸗ 
atte Bøger. (Det førfte tfær m. ufordeel⸗ 
agtigt ell. ringeagtende Bibegreb. ”Bogs 
—5* — er i vore Dage ligefaa vel et 

Ldevebrod, ſom nogek andet.” Rahbek.) 
Bogſpeil, et, Et lidet Lommeſpeil i et 
Giemme, det kan aabnes og lukkes ſom 
en Bog. (S. S. O.) Bogfprog, et. det” 
dannede Sprog, ſom bruges i Skrifter, 

—* 

Bog⸗ 
egen] en Plante, hvis Frø ifær bruges f 

fleldnere: en 3.) [ 

Bogſtavorden, en. Alphabet. (1.) 

Bogfprog — Bogſtas tro. | 

Striftforeg; (Srandtylg.) Modſat: a 
ſprog, Dmgangefprog. Bo » et. 
nedenfor ſcerſtilt. Bogftol,. en. 3 
vetning til at lægge Bøger påa, naar 1 
ftaaende vil leſe. Bogſtov, et. 6. 
famter fig pe Bøger og i Bogfale. (Ra 

ogtryfter, en. den, fom forftaaer og 
øver Bogtrykkerkonſten. (Bogtrykkerpr 
sferifter; ⸗ſvend, ⸗ſværte, o. fl.) RL: 
trykkeri, et, 1. Sted, hvor Bøger trol 
2. Redſtaber, Preſſe, Skrifter m. m. 
hører til at trykke Bøger. Bogtryf 
onft, en. dén Konft, at fætte og m 

Bøger. Bogtyv, en. 1. den fom ſtie 
Bager. (Moth.) 2. den, fom udſer 
af Andres Bøger, ſom om det var 
eget, (8. 6.0.)  Bogtyveri, et. de 
ſtiele, eſſer at ftiæle af Bøger. bo 
adj, hver Bog (Papir) for fig. | 
væfen, et. Indbegreb af alt det, ſom he 
til Boger, deres indvortes og udvortes ! 
ſtaffenhed (dog ifær den. ſidſte; da É 
ratur meft bruges om Bøgerne, med > 
fyn fil Indholdet.) = boglig, adj. f 
ører til Lærdom, ſom læres af Be: 
oglige Konſter. (D. Lov. Facobi.) | 

og, en. pl.d. f. Brugten af Beget 
(D. Lov.) Jvf. Olden. [X. S. Boc, 
Bøgetræ.] ' . 

. Bonfinfe, en. pl.-r. En t vore Gt 
almindelig Sangfugl. Fringilla coele 
Boghvede, en. ud. pl. FX. Budm: 

Gryn. Polygonum —— Der! 
Boghvedegryn, Boghvedegrod, m. fl. 

ogftav, et. pl. — er, (hes Nogle, m 
SsL. Bokstafr, X. : 

Boc-staf.)] 1. Ordenes enkelte Grundlr 
og Figurerne, hvorved diſſe Lyd udtr 
kes. Medlydende, ſelplydende Bogſtev 
Greſte, latinſte Bogſtaver. 2. den bo 
ſtavelige Mening i ct Ord eller Uttri 
(ved en Sprogegenhed bruges I denne & 
mært. altid Art. en.) At følge Bogſt 
ven, fortolfe noget efter Bogſteven. 
man itfe uden Nod maa vigé fra Bo 
avens Mening.” Eilſchow. = Bogti« 
ærdom, en. En £. ell. Lære, fom 6i 
aaer ud fva-Drd, ſom holder fig til Bo 
aven, ikke optages i Aanden. —— 

v 

ſtavregning, en. Regning, hvori manb 
tiener fg af Bogſtaver, i Gt. for Tal, | 
at udtrokke Stsørrvelfer, (Algebra m.m 
Beyftavriim, ct. den Egenhed ved Ver 
at famme Bogſtav celler Stavelſe komm 
oftere igien i cen, eller i to paa binande 
olgende Linter; " Afſonants. Bogſtar 

ft, en, S. hvori Ordene udtrykkes ri 
ogflaver. Bogſtavtegn, et. Teg: 

Skrifttegn, ſom gieider for et enkelt Be 
ſtav (modſat: Stavelſetegn, Ordtegn 
Bogſtavtro, en. En Tto, der holder fl 

hud 



Bogfanero — Boldkiep. 

fedt til em dis foreftreven Lære. (4. 
—— av 
ma ma Begilaven (2.) b. Mening, Ud⸗ 
fora, Fortolkning. Det er bogſtaveli 
at. — bogſtavere; v. a. udtrykke me 
mice, At b. et Ord rigtigt, galt. 
ms fsørger nu, om Ord ct bogſtaveret 
id belberg. P. Paars. — Deraf: Bog⸗ 
mering, en. 
Axe, ca. pi.ꝰt. 1. et Slags Fieder 
m ?ꝛas, ſom tilforn gffuttedes om Fans 
u Keen ell. Arme. — oth. HO. Boie.) 
Realea med Boier ſteerke.“ D. Riimkr. 
Fangfel paa Skibe. 3. ſpommende 
urt: i Essen, hvorved man finder Ste⸗ 
I, bror et Anfem ligger, (eler et Vod, 
tuisarn er fat.) Anterboie, Zøndeboie, 

t = Boiereb, et. Reb, hvormed 
rar er fæftet fil Aukeret. 
Wien, cen. pl, —er. et Slags fmaa, 

NI dn Bed ol eller Boel, et. pl.d.f. [3 ældre 
ig og hos Olufſen: B.i Isl. Bal. 
in. bor, ſ. Bolig.) 1. I ældre Ti⸗ 
rå Yimindelighed: et Bofted clef Be⸗ 
eried med Jord for en agerdyrkende 
milk; og af Zorden, deelt i Lodder i de 
Ewige Agerſtifter, formodentlig faa 
kl, fom funde drives med cen Plov; 
8 ten beftemt geometriſk Storrelſe. 
i Biol hos os var da, hvad vi nu 
de ca Bondegaard, og hvad i Middel: 
km hed Mansus, Curia.” Olufſen. 
— T. Onfe.) 2. Nu, i. nogle 
vitser (f. Cr. i Fyen) en lider Bonde: 
æt, med omtrent 3 af en fuld Gaards 
fk, ct Boelsſted. Math. — Deraf: 

„en. Jord, fom bruges af en 
nat, (8. 6. D) Boͤlsmand, en. 
1, fem beboer og. driver en ſaadan mins 
"daart, elet: et Boͤlsſted, (ogſaa Bol: 
Mm "lige, vore Tiders Boolsſteder 
Arrindeligen paa cen til to Tonder 

"forn,” Olæffen. == Desuden adftillige 
tærnelfer paa titforn brugelige Land: 
ht Slags, eller Bolfæ; f. Cr. Boͤl⸗ 
r, Bo ale, Bålfvin (Holberg : den 

Esld,adj. 1. ypperlig, fflen. 2. dri⸗ 
ls mtig, behiertet. (f bægge Bemer⸗ 
2 forældet, undtagen t Digtérfproget,) 
W, en, pl. - e. [3. Bållr.] En ud: 

me, med Skind eller andet beflædt 
ge, fom bruges til Leg. Atfpille Bold. 
Kat. em adſtillige Ting, ſom ligne en 
Ny f. Er. gaarbold, Sneebold. = 
gede, en. bruges fun i den Tales 
: Xl være, gaae paa fin egen B. 
ud et Sted, hvor man er ligefom 
sat og har Maabighed; eller at ville 
er ßg ſelb. Boldhuus, ct. H. ſom 
—XC at ſpille Vold i. Bolð⸗ 
pc! . Joldtræ, et; Kiep eller Tree m. 

AJ - 

t 

- 

s - 

DT" Voldkiep — Bolt. 
Baandgreb hvormed n Bold kaſtes i Bei⸗ 

ſtavelig, adj. og ade. ſom ei ret cd. tilbage. ' Boldmefter, en. Læres 
mefter i Boldføll. (Moth.) Boldplads, 
en. fri Plads, hvor der ſpilles B. olds 
ffole, en. Sted, hvorder gives Underviiss 
ning i Boldſpil. Boldſpiller, en. den, 
fom ſpiller, eler forftaaer at ſpille Bold. 

ole, en, pl. -r. Mand eler Avinde, 
ſom boler med nogen. (Moth. 8.6.0. 
Ordet ør lidet brugeligt.) . EN 

ole, v.n, 1. har. (I. buhlen.] fan B 
utugtig Omgang, utilladelig Elſtovshandel. 
At bole med cen. (er tilligemed de afledede 
Ord næften forældet.) 
Brev fra en 
ſtov. (IN. M. Aalborg.) 

= Bolebrev, et. 

Baoledrik en. 
Drik, ſom meentes at kunne væffe Elſtov, 
Elſtovedrik. (Cangebek.) Bolepiſe, en. 
utugtig Viſe. (M. M. Aalborg.) — Bolen, 
en. Boleri, et. ulovlig Kiærlighed, utug= - 
tig Omgang imellem Mand og Qvinde, 
— Bolffab, ct. Fruentimmer, der lever 
med en Mand fom hand Kone, uden at 
være ægteviet; Frille, Slegfredkone. (P. 
Clauſſen.) 

Boler, en. pl.-e. en ulovlig Elſtker. (ſ. 
Medboler.) — Bolerſte, en. Fruentim⸗ 
mer, ſom har en eller flere ulovlige El⸗ 

”Z)a har man den ſamme Skaanſel ere. 
på fanen, Bolerſten, ja for den folgte 

"og Zømmer med. 

Frie.” Rahbek. 
Bolig, en, pl. -'er. Huus eller Gaard, 

eller Deel af ſamme, hvor een boer, hår 
fin Gopæl, fit Hiem. At kiebe, bygge, 
leie, fege flg ey Bolig. En Degnebolig, 
Enfebolig, Præftebolig. 

1. Bolle, en. pl. -r… en rund Skaal 
uden Fødder, Drikkeſtaal, Drikkekar. 

2. Bolle,”en. pl.-r. [af Bold] ' eu 
rundagtig Klump; lavet enten af Meel 'og 
Brød, eller af hakket Kisd, Fik, m.m. ; 
Meelbolle, Brodbolle, Kisdbolle, Fiſtebolle. 
2. et Slags runde Hvedebrod, ſom iſcer 
brugeå til Faſtelavnsmändag. (Moth.) = 
Bolledei, en. ud. pl. Dei, hvoraf Boller 
laves, for derefter at toges. Bollemelk, 
en. Sobemad af Melk, hvori Meels eller 
Brodboller koges. 
Bollen, bolne. S. bullen, bulne. 
Bolſter, et. pl. Bolſtre. [X. S. Bol- 

ster. Isl. Balstr; bålstra, at opdynge.] 
1, Egentligiog oprindelig: en Dyne, Pude. 
f danſte Viſer; nu i Taleſproget . &. i gl. 
—8 »Naar Bolſtret han ombyttede 
m. Straa.“ Grundtvig. 2. et Slags tykt, 
linnet Tøi, fom bruges til Dynevaar. Eu 
Bolſters Dyne, fom har ſaadant Vagr; 
kaldes ogſaa Bolſterdyne. I Ordet Bol: 
ferfyld er den gamle Bemærfelfe. beholdt. 

Bolt, en. phe" [SBI Bolti. 4,9. 
Bolt) 1. en Jernnagie til at befæfte Træ 

2. "en Jernſtang med 
Lænte, hvori Fanger eg Slaver ſluttes 

25 sa 
- . 4 

oler, Brev om ulovlig El⸗ 



Holt — Bombefri. 408 . Bombefri Bondebrug. 
med Benene. At lægges I Bolt og Jern. 
3. et Stykke Jern, ſom hedes i Ilden og 
lægges i Strygejernet; en Strygebolt. 
Boltre, v. a. ogrec..1. [af Bold.] kaſte, 

tumle omfring. At b. hinanden, b. fig 
i Græſſet. (At boltre ned, neutr. tumle 
ned. Baggeſen. Labyr, II. 168.) *Han 
boltrer, Bortes ned, ogler ef mere til,” 
T. Stockfleth. 
Bolvæerk. S. Bulvæerk. 
Bom, en. pl. - me, Edet £. Banm.]. 

æ 1. et langt, fi 
bruges til Lukkelſe, til at fpærre en B 
eler Giennemgang, til af vinde eler oms 

. dede, m.m. Bom p. en Landevei, hvor Af⸗ 
ift Betaleé af Reiſende (Slagbom) Bom 
or Indlobet til: en Havn (favnebom.) 
En Væverbom, Vindebom. 2. Bom⸗ 
mene i en Karreet, ell. et lignende Kisre⸗ 
føl: de fo lange, tynde Stykker, hvori 
Fadingen hænger, 3. Bommen paa en 
Rot, det Stykke Zræ, ſom Rokkeſtruen 

"og Fødderne fidde i. (Moth.) 4. et Træ, 
hvorpaa den underſte Oeel af Skibsſeil uds 
ſpiles, smed forſtiellige Navne efter Sei⸗ 
lene, ſom Driverbom, Jagerbom, Klyvers 
bom. 2c. = Bomhuus, ef. Huus ved en 
Bom, hvor Bommanden boer, eller til en 
Tid opholder fig. Bommand, en. Ops 
ſynsmand ved en Bom, ſom hæver Vei⸗ 
pénge af Reiſende. Bompenge, n. s. pl. 
Penge, fom maa betales for at komme 
igiennem en Bom. Bomſeil, et. Et viſt 

lags Geil, hvis nederſte Deel udſpiles 
pga en bevægelig Bom. Bomflutter, en. 
b. f. f. Bommand, v. viſſe Bomme; f. Er. 
Gavnebomme. | NER 
Bom, et barbari, efter det TF. Baum 

(N. 6. Boom) optaget Ord, der bruges 
i nogle faa Sammenſetninger: Bomolie, 

vanligen rundt Træ, ſom 

en, Olie, prefjet af Oliver fy Dlivenofie, 
Bomſalve, f. Træfalve. omſfole, ſ. 
Træffole. Bomuld, en. het uldagtige 

… Gvab, der omgiver Froͤkornene p. Bomuldss 
planten (Gossypium herbaceum) og flere 
lignende Værter. Deraf: Zomuldsgarn, 
Bomuldsftrempe, WBomuldotoi, of 
Bomvor, ſ. Trevox. 
Bom, et Partikel, af uvis Herkomſt, 

der forekommer, med forſterkende Bemærs 
kelſe, i følgende Ord: bomſtille, adv. 
ganſte ſtille. At tie b. bomftærf, adj. 
(ZX. baumſtark.) meget ſteerk. En 6. 
Karl. (Moth har ogfaa diffe, maaftee hers 
hid hørende Ord: Bomffæg, et ftærtt og 
langt Sfæg; bomſtægget, fom'har et 
faadant Skæg.) 
Bombe, en. pl. r. ( franſt.) i Krigs⸗ 

konſten: en hhul Jernkugle, ſom fyldes 
m. Krud, forſynes med et anfændt Brands 
ter, og udfaftes af en Morſer eller Mot⸗ 
teter, for at fpringe og ſtade hvor den 
falder, = bombefri, adj. en b. Bygning, 

, ” 

Fi 

ei (6. 

Hvælving 3: fom er bygget faa ftært. 
den ved Bomber ikke eller vanſkeligen 
beſtadiges. (Ohytte) Bombefatt, 
Bombens Udkaſtning i Bueſtud af 5 
tereren. Bombeſaar, et. Saar, fo 
føles cen ved en. fprungen Bombe. — 

ardere, v. a. 1. beſtyde med Bomb 
Bombardering, en. pl. — er, 
Bomme, en. -pl.-r,. 1. et Glags 9 

cl. rundt Skriin, f. Cr. fil at have M 
en Madbomme. (Moth. ”Forfynet mi 
madrig Bomme.” Veſſel.) 2. en Tror 

unebomme.) i 
Bomme, v. a. 1. lægge Bom for. 

b. en Tommerflaade. 2. At b. € 
vinde det paa Væverbommen. 
Bommer, et. en bomrende £yd. 
Bommer eller Bommert, en. 1. ' 

flag. At fane Bommer (i Kegle 
Det flog Bommer for ham. (Moth. 
T.) 2. en af tagtfomhed begaaet 
tagelfe. At begaae en Bommert. (dag 

… Somp el. Bump, et. pl.d. f. en 
Lyd, fom af noget der falder. 

omre, v.n, 1. banke, dundre paa. 
borte nogen bomre paa Porten. 2. | 

eilflag i Kegleſpil; begage en Feil 
Bommert. At bomre i fin Stiil. 

Bomſtaærk, adj. S. ovenfor under I 
Bonde, en. pl, Bonder. [J. Bor 

1. en Wand af Almuen, der lever af 
brug. Adelsmænd, Præfter, Borge 
Bender, — Uegentl. enhver, fom d 
Agerbrug, el. Bondenæring. Han 
od B. ſelsnot ike bondefødt. 2. en 
ebonde, Gaardmand, Selvelerbonte. 

ældre. Danſt, tfær I Lovene, ogſaa 
Husbonde, Xgtenmand, Familiefader 
Gloſſar. til H. Harpeſtrenge) 3. if€ 
ſpil: en af de otte ringeſte Brikker. 
CGammenfætninger. bruges sing. naar 
len er om Standen i Almindelighed, 
om cen Perfon (Bondenæring, Bondeſt 
Bondegaard, Bondefarl); en dobbelt 
naar Talen er om flere (Bonderga 
Bonderkarle.) Enkelte have ef pl. (So 
levnet, Bondeſtyld); enkelte iffe den 
belte pl. (Bondemand, pl. Bondem 
eler bruges allene i denne f. Er. Ber 
g0d8.]) = bondeagtig, adj. fom li 
en Bonde i Adfærd, Vaeſen, Opft 
Bondeagtighed, en. ud. pl. — Bon! 
mue, en. ud.pl Almuen af Bonddf 
(T. Rothe.) Bondearbeide, ef. pl 
Arbeide, ſom hører til Bondens Stan 
t. Jordrug. Bondeart, ca. ud. pl. 1 
zæntes og Handlemaade, ſom er Bo 
egen. 2. Bondeſtand, Bondefedfel. 
være af Bondeart. A. Vedel. Bo 
barn, et. —— Boenderboern. en Bo 
Barn. ondebrud, en. pl. Bor 
brude. Brud af Bondeſtanden. Bo 
brug, ct. ud. pl. Bondens Syſſel og 2 

) 

y 
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dendebrylnp, ét. (dobb. pl.) Bryllup, 
km Sender holde. Bondeby, en. (dobb. 

Bondedands, en. pl. -e, 
lets, ſom er brugelig blandt Bender. 
herdedatter, en. (dobb. pl.) en Bon⸗ 
mn Datter, em bondefødt Pige. Bonde⸗ 
regt, en, ud. pl. Klædedragt, brugelig 
ts Bender. Bondedreng, en. (0065. 
ÅL: bendefødt Dreng. Bondefoged, en. 
rer. Foged i en enkelt Landsby, ſom 
ler Kirkeby. (f. Gognefoged.) Bonde⸗ 
ME, et. ud. pl. bruges om et Dvindfolk 
dbendeſtand. (jof. nedenfor Bonderfolk.) 

defrided, en. ud. pl. Bondeſtandens 
ezerige Frihed, dens Frihed f. Livegenſtab, 
Hænsbaand,.0.d. (Zhaarup.) Bonde⸗ 
,m, ad. pl, den hos Bender fædvans 
Fate; Bondekoſt. (A. Vedel.) bondes 
adj. fodt af Bonderfolkt. Bonde⸗ 

por, er. (dobb. pl.) En Gaard, med til⸗ 
frak Jorder, ſom beboes og br. mø en 
bade enten ſom Eiendom eller i Fæfte. 

cgierning, en. ud. pl. d. f.f. Bonde⸗ 
ide, Bondeſyſſel. 
pl) G. hos Banderfolk. Bonde⸗ 
en. (dobb. på.) Heſt, ſom er tillagt 

d indt, ſom bruges af en B. Bonde⸗ 
erd, tå, (dobb. på.) et hos Bønder al⸗ 
kadeligt Glagé Gunde; Keter. Bon⸗ 
tuns, et, (dobbelt pl.) Landsbyhuus. 
katchytte, en. (dobbelt pl.) et lidet 
belstnbuns,  Bondehær, en. En fam: 
k Srigshæv af Bønder, (Ohlenſchlaͤger.) 
headejord, en. ad. pl. ufri Jord, ſom 
tret af Bønder. ondekaar, pl. Bøn: 
ty Kaar, Zilftand, ”F lave Bonde⸗ 
kr,” Nord. Brun. Bondekarl, en. 
bt, pl) en bondefodt Karl. Bonde⸗ 
ke, cm. pl.-r. Landsbykirke. bonde: 

, ad), fom er Bonden kicer, afholdt 
Benterne. Den bondefiære Konge.” 
al. (Bondeflæder, ſ. Bønderflæder, 

he ir mere brugeligt.)  bondeflædt, adj. 
kit paa Bondeviis. Bondekone, en. 
kit, pl.) Kone af Bondeſtand. Bonde⸗ 

ta. ud. pl Bondefsde. Bondekram, 
2, Kramvarer, ſom Bønderne ifær bruge. 
hMorfed med Bondefrem. Bondefro, 
% 'tobb. pl.) Kro, ſom giæftes alene ell. 
erꝛemmelig af Bender. ondelevnet, 
i, ut, på. det Levnet, ſom Bønder føre 
aber t. Bondeſtauden. (M. C: Ravn. 
eweliw, et. Bondelenner. Bondelæs, 
". pl. Bonderlæs. Les, fom fan ages 
ke en Bendenogn. 
i Bondemænd. En Mand af Bonde: 
hand, Bondemark, en. (3066. pl.) M. 
3 hører til en Bondegaard. Bonde 
* e, et. pl,-r. Veirtegn, hvorefter 
Mal alle forudige Betrtlget ; eller 
arte, hvorefter de deſtemme Kareſtifter 

13 Lage, (F. Brunsmands Cal.) 
Wang, en. ud. på. d. ſe ſ. Bondebrug. 

Bondegilde, et. 

Bondemand, en. 

Bonde⸗ 

Bondepige — Vor. 

Bondepige, en. dobb. pl.) en bondefedt 
Pige. Bondeplager, en. pl. —e. den, 
ſom plager fine Bonder med aft for bes - 
fværligt Hoveri, eller for hoi Landgilde 
o. d. Bondepraæſt, ſ. Landsbypræft. 
Bondeqvæg, et. væg, fom er tillagt 
af en Bonde, Bonderaad, et. pl. d.f. 
et blandt Bender brugeligt Gunsraad ell. 
Lægemidtel. Bonderedſel, en. hvad en 
Bonde har at udrede i Skatter og Afgifter. 
Bonderedffab, et. pl. - er. R. fom Bens 
der bruge. Bonderegel, en. pl. Bonde⸗ 
regler, Regler, fom Bønderne iagttage ved 
deres Arbeider,  Bonderofe, en. Naver 
paa en Plante, ſom dyrkes til Prydelfe i 
Haver. Althæa fosea. Bondeſag, en. 
Sag, fom en Bonde har med en anden 
Bonde. (D. Lov. III. 13.17.) Bondeſtik, 
en. pl.Fe, en blandt Bønder brugelig Skik. 
Bondeſto, en. (5055. pl,) S. ſom Bøns 
der bruge, ————— ſye Bonder⸗ 
ſfoe.“ D.L£ov. Bondeſkrædder, en. pl.-e. 
S. fom lever paa Landet og ſyer for Bon⸗ 
der. Bondeſtyld, en. ud. pl. Afgift a 

tøs, en. (50656. Pl), Bondepige. (f. Tos.) 
.adv. efter den hos 

Bønder brugelige Skik. Bondevogn, 
en. (dobb. pl.) Krbeidévogn af det Slags, ” 
ſom Bønderne bruge. ondeværk, et. 
Bondegietning, Bondeſyſſel. ( M. C. Navn.) 
Bondevæfen, et. ud. pl. 1. Bondegier⸗ 
ning, Bondeſyſſel. 2. bondeagtigt udvortes 
Væfen. = Bønderfolf, n. s. pl. Folk a 
Bondeftand, en Familie, Forſamling a 
Bonder. Bendergodt, et. ud. pl. den 
Deel af et Jordegods, fom bruges af Bon⸗ 
derne, Hovedgaarden og Bondergodſet. 
BSenderflæder, mn. s. pl. Kloder, ſom 
Bønder fædvanligen bruhpe, Bondedragt. 

one, v.a. 1. [2.-6. bonen.] gnide 
Zræboftab over med Vor og Borſte, eller 
med en været Klub, for at 'glatte og blante . 
det. ”Stfé fom man nuomſtunder boner 
— men boned' fom de bør.” Evald. Harl. 
Patr. — Bonckoſt, en. K. eller Borſte, 
ſom bruges ved Boning. (Moth.) — Bo⸗ 
nen, Boning, en. ud. pl. 

Bonnet, en. pl.-ter. (franſt.) et Slags 
flad Præftehat, (om tilforn brugtes. 

Bopæl. S. Bo (Bolig.) 
orer. Langebek. 
i Cuden med en 



Ø 

Bor — Bord. 

ved at omdreie det, gisr Hul £ ndget. (f. 
Dridbor; og Dimmelbor, fom ,er af en 
anden Art.) 2. et Gul. (I Ordet: Noæ⸗ 
febor.) Isl. Bora, 0 
Bord, et. pl. - e. [Iol. Borg.) 1. en 

paa Fod eller Fødder oploftet og folende 
Stive eller Plade, hvorved 'eller hvorpaa 
man foretager fig allehaande Forretninger. 
(I ældre Danff. og i JyCand.: Skive.) 
At læfe, ſtrive, fve; ſpiſe v. et. Bord. At 
dekke, at tage af 8 
At gaae for 
Et Kiekkenbord, Spiſebord, Stuebord, 

Skriverbord, Syebord, o. fl. 2. Spiis⸗ 
ning ved et Bord. (i viſſe Talemaader.) 
At være til Bords, gaae, fidde, læfe, ringe 
til Bords. At gane, at fæfe fra Bords. 
Man talte derom over Borde, ved Bordet. 

At byde, have cen til Bords hos fig. At 

Rkes eller ſtienkes ved Maaltidet. 
kar, et. Kar, ſom bruges ved Bordet ell. 

ſtilles fra Bord og Seng (om Xgtefolk.) 
3. daglig Levemaade i Mad og Dritte. 
At holde et godt, flet B. Der var tillagt 
ham faameget om Aaret til hans Bord 
(Bordhold.) 4. Antal af Biæfter'ved et 
Spiſebord. .At være et flovt, lfvet Bord: 
At holde ſluttet Bord, 2: give Mad for Be⸗ 
taling til: et viſt Antel Bordgiæfter. = 
Bordblad, et. Skiven eller Pladen til et 
Bord. Bordbenk, en. Bænt at fidde 
paa ved et Bord. Bordben, cz, Ben, 
m leſes før cl. efter Maaltidet. Bord⸗ 
ik, en. Drift, tienlig ved Maaltidet. 

Borddug, en. linnet Dug, ſom bredes 
over Bordet for Maaltidet. ordende, 
én. egentlig en af Enderne paa et langt 
Bord; færdeles den sverfte Ende af Bon⸗ 
dens Stuebord, Hsifædet, At fidde for 
Bordenden. Bordfod, en. hvorpaa 
Bordbladet hviler. BordfolP, n.æ pl. de, 
fom daglig føge ect Bord, (Moth.) ords 

gt, en. pi.- er. god og finere 
om fættes paa. red efter Maaltidet (til 
orſtiel fra Madfrugt.) Bordfalle, en. 

ben, fom ſpiſer med en ander ved ſamme 
Bord. ordhimmel, en. et Dekke, ſom 
man tilforn v. haitidelige Leiligheder brugte 
at udfpænde over Spiſeborde. Bordhold, 
et. def, ſom medgaaer til: Bordet ell. den 
daglige Spiisning for en Perſon cder Fa⸗ 
mille. Bordkande, en. K. hvoraf drik⸗ 

Bord: 

Maaltidet. Bordklap, en. Deel af et 
Bord, fom Fan lades op og ned. Bords 
Flotte, ev. 41. Klokke, fom man har 
ſtagende for fig paa Bordet til af ringe 
med, 2. K. hvormed det ringes til Borde; 
Madklokke. Bordflæde, ct, Klæde celler 
Teppe, fom bredes ovet et Bord. (D. Lov.) 
Bordfniv, en. Kniv med tilhørende Gaf⸗ 
el, fom bruget ved Spifebordet. Bord: 
ands, en. En Ring, fom fæftes pas 

—8 

40 

Gerue forfonet Jernredſkab, hvormed man, 

ordet (til Spilisning.) 
Borde, varte op ved Border. 

, blad. 

Frugt, 

— 
Bord — Borde. 

Gpiſebordet under et Madſad. Bord 
en. K. hvori Dekketsi, Tallerkener n 
bæres til og fra Bordet. Bordlev⸗ 
en, pl.—er. det, ſom levnet fra et PD 
tid. Bordlinned, et. 2. ſom Høn 
et Bords Dekning; Dakketoi. V 
lov, en. pl.-e. Lov, Forſtrift, at iag 
ved Bordet, under Maaltidet. (Raft 
Bordlæsning, en. 1. Gierningen at 
til Bord. 2. Bordbøn. ordpl 
en. Ét Bordblad af Steen eller M 
Bordring, en; Bordkrands. Bordſ 
en. Gang, indrettet til at ſynges u 
eler efter et Maaltid, Bordvife. -3 
elffab, et. Samling af Folk, ſom er 

Bords, fom man har tif Borde. B 
ſtammel, en. brede Zoærttæer,, fom 
binder Bordfsdderne. Boråfit, 
ommelig Opførfel under Maaltidet. 
olde B. Bordſtive, en. d. f. f. B 

Bordſtuffe, en. S. i et B 
under Bordbladet. Bordſmykke, 
hvad der bruges til at ſmykke et Spiſeb 
»Dugene og andet Bordfmytte.” NM. 
Aalborg.  Bordfpiisning, en. Spiisn 
om feer ved et deœkket Bord. (T. Rol 
ordftolpe;, "ent. :VBordfod € Form 4 

Stolpe. Bordfvend, en. Dyvatter 
Bordet. (forældet) Bordfæde, en. 
Zid, man tilbringer til Bords. (M 
Bordtale, en. Gamtale, ſom holdes 
Borde. Bordteppe, et? Et Bordkl 
Bordtei, et. Samlingen af Alt hvad 
hører til et Bords Detning. Bord 
en. pl.-er. 1. en Ven, ſom jævnlig ſi 
h. een. 2. den, fom fornemmelig af de 
Aarſag holder Bent med cen. 3 
viin, en. Vilin, fom er god til Bordd 
ſaaledes: Bordel, et. . | 
"Bord, et. pl.d. f. Bræt, Tømm 
orft.) Bordflaade, en. Flad 

ammenfæftede Bræder. bordklæde 
a. 2. beklæede med Bræder. Bord 
ning, en. 1. Gierningen af bordkle 
2. Beflædning, Forhudning af Bræ! 
Bordflærer, en, Een fom har Arbeid 
at ſtere Bord. Bord , en. S— 
viffe Tylter Broeder. Bordſtok, 
Tommerſtok, hvoraf Bræder flæret. 

Bord, n.s. ud. Art. [J.Bord.] Gf 
bord, Side, Næling af et Skib: (f. B 
bord, Styrbord) men br. fun adv. i 
gende uUdtryk: Bord om Bord, eet 
jævnfides et andet; fra Bord eft 

orde, bort fra Skibet; inden Bo 
i Skibet; om Bord, til, paa, i Gå 
(ſtrives ogſaa: ombord.) At gane, ki 
me, være om Bord. At have, føre, bri 
noget om Bord; om Borde, paa Si 
af Skibet; over Bord, ud af Skib 

sen. At gaa over Bord (ov 
Bagg.) falde ud af Skibet. — & 
borde, v. a. 1. lægge om Bord mm 
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Darde — Borg. — 4411. Sorg — Borgerfred. 
. ' Ud , ⸗ 

styr Stib og entre det. (Moth.) ”Pad ſom adv.… At tage noget paa Borg, fade - 
at Stib, du borded.” Grundtvig. til Borgs. . 
Bord ell, Borde, en. pl. Border. II. Borge, v. a. 1. fisbe, uden ftrar at be⸗ 
ord:,] Kaut, Bræmme,, Belægning om tale, tage pad. Borg, paa Credit. Ateb. 
Mur. , noget af cen. At b. fig frem.  ”X£ prunte 
Serde, v. a. 2. befætte, belægge med , t- borger Pragt.“ Malling. ”Man laaner 
bi. (Moth.) ' …, det, En ſtal gives igien; man borger det, 
Lore, v. a. 1.. [af Bor. Jsl. bora.] ſom ſtal betales.” Sporon, 2. give paa 
gone Dal i med et Bor, eller dreie m. Vorg, lade een fan paa Borg; creditere. 
kt ind i en Ting, ſom med-et Bor. Vil nogen Kræmmer borge mig grovt, 
ftore et Hul i noget. b. med en Kiep, Klæde til en Sue.” Bording. ' 
t; Fageren noget. Ormen borer ſig Borge, v.n. 1. (har.) gaae i Borgen 
biZzæ. At bore et Stib i Brund. 3: for. At borge for' een. [Isi. borga.] 
Me txt i Gærk. 2. udhule ved Boring. . Borgen, en. ud. pl. [Isl. Børgun.T 
ib. ex Kanon, en Steen, et Rendetræ. 1. Forfittring, hvorved man indeftaaer for, 
:Æsrebul, et. Hul, fom ev. boret £ at een vil opfylde fin Forpligtelfe, og om, 
Wt: f. Er. i en Steen, der ſtal fpræns det ei ſteer, ſelo paatager ſig denne; For. 
kt. ”Dluffen.) . Borejern, et. Jernet fafte., Caution. At gaae i Borgen for 
ie Ber; efler et andet Jern, hvormed cen. “Hvad fom man vorder Borgen for, 
hr tet, f. Cr. Huller i Steen. Bore⸗ bet ſtal man gielde.“ D. Lov. ” Hvo er 
a,m. den, ſom foreftader Boringen big Borgen, at den dufter lige frit i 

Enmærfer. Borxemolle, en. og Bore⸗ Morgen?” Baggeſen. ”Den fikkerſte Bor⸗ 
vel, ct. Indretning til af bore, ſom dri⸗ gen for den modnere Alders Beſtandighed 
Hr Sul gl, Mollevcerk. (I. Kraft.) I det gode,” Engelstoft. 2. Den, fom 
bræen, en. Spaan, fon falder efter gaaer i Borgenlfor cen, Forlover. ”De ſtal 
fra, — Boring, elf. pl. - er. Gier⸗ ban fætte anden Mand til Borgen for fig.” 
Pat at borg (1. og 2.) Kanonen er miss D. Lov. I 23.2. (ſielden.) J ældre Dang 
tri Boringen, forefommer ogfaa: Borgensmand. ; 
—— IJ. Borg.] - 1. befæftet . Borger, en. pl.-e. (I. Borgari. N. S. 
Jer, Fæftning, Gerrefæde. 2. Skandſe, Borger.] 1. Indbygger i en Kiobſtad; 
krgantening, i de fammenfatte Ord: ifær en ſaadan, fom har taget Borgerſtab, 
fu zbyrg, Bognborg.——a) Borgegaard, * bruger borgerlig Nering. Bander og 
L ka fra Ladegaarden adſtilte Deel af Bor 
orrzegaard, hvor Herſtabet felv boet. og nyde borgerlig Ret og Frihed, ſom |aazs 
hrycied, et, J ældre Danſt; Porten til ledes deres Borgerſtab fvoret have.” D. 
! Bag eler Borgegaard; en Borgpart: Lov, 2. Medlem af en Stat; Statsborger. 
krgelcie, tt. Indqvartering, Befæming. = Borgeraand, en. den Aand, fom bes 
ik. V. Krigcatt. Br.) At ligge i Bor⸗ flælet ell. bør befiæle Borgernz i en Statx 
døe Borgemeſter, S. Borgmeſter. Borgerbarn, et. Barn af borgerlige For⸗ 
tzeſtue, em Stue paa en Herkegaard, ældre. Borgerblod, et. Statoborgeres 
kr ca anten flor Gaard, hvor Thendet Blod. ”Hané Hierte fan ikke taale, at 
EL ijen fan opholde fig. (Tilforn paa ſee Borgerblodet flyde.” Jacobi. or⸗ 
Katie og adelige Borge: en Stue, hvor gerbrev, et. ſtriftligt Beviis, ſom gives 
chienete famledes; Forgemak.) Deraf; een paa at han har taget Borger gab. 
gſtuebrsod, et. Brød, fom bruges til Borgerdaad, en, D. fom er en god Vor⸗ 

gere. ”De ffulle holdes for Borgere "- 

hentet cf, TieneftefolÉ, (£016. P. Paars.) ger værdig. (Engelst.) Borgerdannelſe, 
giueret, Borgſtueviſe, 0. fl. nu fors en. Dannelſe til en god Borger i Staten. 

ki: Ord. S b) Borgfoged, en. den, ”Den Udvikling af Sicels⸗ ag Legemsevner, 
= Far Dpføn med en Borg gg med Fol⸗ ſom Borgerdannelſen fordrer.” Engelst. 
Re rad ſamme; Slotsfoged. (Schyite.) Borgerdyd, en, "iD. ſom udkreves af en 
Ired en. Rettens Fred mod Bold god Statsborger; borgerlig Dyd. ”Uube 

Hvutlaft pan en Borg eller et Slot: mærket, eenlig, taué og ſtille gaaer du, 0 - 
krnreve, en, En tydſt Titel. (deraf: Borgerdyd.” Evald. Borgered, en. Ed, 

Igrevinde. Baggefen. Borgmeſter fom cen aflægger, naar han tager Borger⸗ 
Vorgemeſter, 2n. den fornemſte Doxig⸗ ſtab. Borgereie, en. det, fom er'en 
iteerion I en Kisbſtad, Deraf: Borg: Borgers Eiendom. (D. Lov.) Borgerenke, 
— en. Cu Borgmeſters Guftru. en. E. efter en Borgermaͤnd. orger⸗ 
argeſen; ſielden.) rgret, en. til⸗ flid, en. Flid, Vindftibelighed i Borgers 

na en Underret, ſom var Bærneting for famfundet, ell. for at fremme dettes Tarvz 
Ergere poe nge Betiente paa Slottene. Induſtrie. (Malling.) Borgerfolk, n.s. 
md, en. S. i cå Borg, Riddetſal. pl. Folk af Borgerſtand. Borgerfor⸗ 
sell) ening; en. F. imellem Borgere til at danne 

1,8 Laan, Skyld, Credit; fun en Stat, (Ørfted,)  Borgerfred, en. Fred 
AJ 

f 



Vorgerfred — Borgerdagt. 

og Tryghedei det borgerlige Samfund. 
”Brud paa Borgerfreden.“ A. S. Orſted. 
Borgerfrihed, en. 1. Frihed, Rettighed, 
fom Borgerne i en By nyde. 2. den lov⸗ 

… lige Frihed, ſom Forfatningen i en Stat 
hiemler Borgeren. Borgerfærd, en. Bor⸗ 
gerens, Statsborgerens Ferd, Handle⸗ 
maade. (I. Rothe.) orgerheld, et. 
Held, udvortes vEtelig Tilſtand, fom ops 
faser og fremmes i Borgerfamfundet. 
Borgerhuus, et. borgerligt Huus; en 
borgerlig Familie. Levemaaden i Borger⸗ 
ufe Borgerhæder, en. borgerlig Gæs 

… der, H. af- at være en værdig Borger. 
»Den Zid, da Borgernavn var Borger: 
æder.” F. Guldberg. Borgerkone, en. 

n Borgermands Huſtru ell. Ente. . Bør: 
erkrig, en. Krig imellem Partier i en 
tat; indvortes Krig. Borgerliv, et. 

bet Liv, ſom en Statéborger fører eler F 
boar føre, et borgerlig virkſomt Liv. ”Borz 

gerlivets Syſler.“ P. E. Miller Bor⸗ 
erlove, n.s.pl. Love for et Borgerſam⸗ 
und; borgerlige Love. (Schytte.) or⸗ 
gerlæs, et. L. ſom fan ages paa en 
gervogn. (modſ. Bomdelæs.): Bor 
mand, en. Mand af Borgerſtanden; Bor⸗ 
ger i en Klsbftad. En agtværdig Borger⸗ 
mand. (Ordet bruges derimod aldrig for: 
Borger, 2, ell. Statsborger.) Borger⸗ 
mod, et. en patriotiſt Statsborgers Mod. 
(Storm.) Sorggige en. Pige af bor⸗ 
—— Stand. orgerpligt, en. Pligt, 
o 

or⸗ 

er⸗ 

m paaligger Borgeren; borgerlig Pligt. 
orgerret, en. 1. den Net ell. Rettighed, 

en Borger nyder eller bør nyde, ”Slem 
din Borgerret, ftrar bær du ogſaa Kliæder,” 
(Storm.) 2. den Rettighed, at være Bor⸗ 
ger i ef vis Stat; ifær en Friftfat, Ro⸗ 
mer, engelſt B. ”Den, ſom forfømte 
fin Jord, blev dømt fra fin Borgerret.” 
Bagg. N. Klim. 3. den Rettighed at være 
Borger i en By; Boxgerſtab. Borger: 
rettighed, en. En Borgers, ifær Stats⸗ 
borgers Rettighed. 
Forening, Samfund af Borgere, iſer i 

"en Stat. Borgerſelſkab, et. Borger⸗ 
ſamfund. (Engelstoft.) Borgerſikkerhed, 
en. den Sitkerhed, Statsborgere bør nyde; 
borgerlig Sikkerhed. (Nalling.) Borger: 
no, et. ud, pl. en Statsborgers til Sta⸗ 

feng, det Heles Vel henvendte Sind. 
(Thaarup.) Borgerfoldat, en. Borger, 
om hører til et i en By oprettet Corps. 
orgerftand , en. ud. 2! 

Stand. it Staten; den Deel af Folfet, ſom 
udgiør denne Stand. Borgerſade, et. 
&, fom Borger i en Stat eler By. At 
tage Borgerfæde. (Engelst.) Borgers 
fon, en. S. af en Borgermand. Bor: 
hertromme, en. 2. fom bruges ved Bor⸗ 
gervæbningen. (Brandforordning. 1799.) 

ortjervagt, en. Vagt, ſom gisres af 

+ 
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(modſettes undertiden: militair eller 
minal. borgerlige Sager; din borge 

”Borgerfamfund, et. 

den borgerlige 

"gifte en Datter bort. At. leie, fæ 
en dpm | 

lovet det bort, Pigen. har fæfet ſig 

Borgervagt — Bert. 
Borgerne; den Deel af Borgerne i en 
ſom befætte Vagter, eller høre til Bo 
væbningen. orgervel, et. State 
geres Bel overhovedet. »Velgisrende 
retninger til B. og Sikkerhed.“ Bi 
Bortzerven, en. En Ven af fine 
borgere; den (om elſter Fædrelandet i 
Borgere, en Fo feven. (Jacobi.) Bor 
vogn, en. Arbeidsvogn, ſom bruge 
Borgere; ſtorre end 'en Hondevodn. 
gervæbming, en. 1. den Indretning, 
Borgerne I en By forfynes med og sv 
Vaaben, eller dannes til Vorgerſolde 
2. ben vaabenevede Deel af Borger; 
ten By. Borgerværd, et. det B 
et Menneffe har ſom Stateborger; 
det Bærd, ſom erhverves ved borge: 
Dyder, == borgerlig, adj. 1. fon 
af Borgerftanden. + Fedt af borger 
orældre. 2. fom- henhører til, vedt 

mer Borgeren I en By cer Stat, 
Statsindretningen, med Henſyn til a 
gerne el, Folket. b. Nering, borge 
Skatter. b. Regiering, de borgerlige 2 
Rettigheder. E. Frihed. »Et Folk, 
endog midt i borgerlige Stridigheder 
bevare det borgerlige Hierto. Guldb 

Rettergang.) 3. Vegentl. jævn, tarv 
ſimpel. b. fevemaade, Klædedragt. É 
ftelig i fine Gierninger, og borgerlig 
Liv.” Kampmann. — BorgerfTe, en. € 
der boer i en By åg har Borgerſta 
borgerlig Næring. (Moth.) 

orgerſtab, ef. ud. pl. 1. den Egen 
at være Borger i en Stad, og de de 
følgende Rettigheder. At faae, vinde 
B. i en By. At fværge Borgerff. 
aflægge Borgered. 2, Samfundet a 
Byes Borgere. Klobenhavns Borg 

Borkne, v.n. 1. (er.) tørrer ind 
Overfladen, fætte Skorpe. (Moth.) 

" Borre, en. pl.-r. Frohuſet af en Pl 
(Artium Lappa.) Ogfaa Planten 
ſom ellers kaldes Skræppe. 
Bort, adv. [I. braut; å braut, 09 | 

Braut, én fteenlagt Vel, Landevei; i 
fom i det T. Beg.] tilflendegiver en 
vægelfe, en Fiernelfe fra Gtedet, ma 
el. var paa. At gaae, flytte, fmve, 
bort. At drive, jage bort. Ogſaa 
Bibegreb; f. Er. At komme bort ( 
borte) komme fra fin Eier, fra fit 
og ef kunne findes. At dunte, visne, 
bort (3: faaledes at Tingen reent for 
der. S. gage bort.) Ut drikke, kl 
ſpilde fing Penge bort. At ftiæle, ran 
(fra den rette Eier eler Befoder.) I 

børt (til en anden.) Jeg 



* 
14 

Bort, — Bortdromme. 1148 Bortdromme — Bortfryſe. 

hd andet Huas.) [9 —— med 
Berit og Gubſtantiver beholder adv. bort 
iz Bemærtelfe, deels af en Fiernelſe fra 
det Eted, Zingen forhen var paa (bort⸗ 
fore, Bortgang, Bortreiſe); deels af at 
tut fratages cen, eller kommer fra fin 
Fr, Sidder, i en Andens Vold, eller: 
eꝛctlades en Anden (bortrane, bortploie, 
kerbette, bortgive, bortleie, bortfæfte og 
12, eg deels, af at noget ved Handlingen 
ferotages, fordrives, ſpildes, eller paa 
seler Maade bliver borte, opbruges. f. E. 
kribugge er Stov, bortſove Morgenen 
hrtadele, bortfoinde, bortvisne, 0. f. ».] 
= borte, adv. (i Norge bruget: bortere, 
bencſt.) Dette adv. (fom nu fun bruges 
nt være og blive) tiltiendegiver: a) en 
freretelſe, Bæren paa et andet, frem: 
acdt eler ubetfiendt Sted; og ſaaledes: 
d. Zab, Fortis. At være, blive borte. 
pz5 ct borte (modſat hiemme.) Han gif 
her uden dt ſige farvel; og har været 
ſne en heel Uge. Og vilé dem, at jeg 
ſorte var tilftede.” Ohlenſchl. — b. paa en 
kite, b. i Forretninger. Det er blevet 
krie for mig, Han har eiet munge Penge; 
Min au ere de borte. ”Sræffet er borte, 
le er intet grønt.” Eſ. 15. — Langt borte, 
Lad Afſtand. (At have noget borte, 
he ernaaet, faaet, indhentet det; er en 

jeteldet Talemaade. De have deres 
Ina berte.“ Math. 6.) [Heraf de foræls 
kte Srå: borte fig, og bortes: f. nedenf.] 

de, v.a.1. ftaffe bort ved at 
une, ded fagte at blæfe.  ”Af ſtormfrit 
ber du har bortaandet Iſens Baand?” 
frem. ”Jeg tager din Byrde, bortaan⸗ 
"7 lin Kammer.” Gander. 
Jortbringe, v. 23. 3. G. bringe bort. 

int gr en bortbragt, — Bortbringtlfe, 
i 9 Uj (4 

Tortbryde, v. a. 3. (bryde.) faac bort, 
Pte bort ved Brydning. bortbryde 
Ed, . 

Sortbytte, v. 2. 1. ſtille fig ved noget 
tt Setten. »At bortbytte varig Lytfas 
id for flygti 
htbitning, at ban bortbytter fine Penge 
U fager Lytte for dem.” Rahbek. 

rtbære, v. a. 3. S. bære bort. Tøiet 
—5 — Deraf: Bortbærelfe; en. 
CU] 

borid svn, 1. (er.) forſpvinde Pir Øs (er.)  forfoinde, 
. pNaar det Vand, ſom 

dit Saltet oploſt, langſomt bortdamper,” 
C. PØrfteds — Bortdempning. en. 

ortdrage, v.a.ogn. S. drage bort. 
q) ”Morgenfiyen ſaae han let bort⸗ 
lege,” Jagemann. — act. at bortdrages 
8369) fra fine Syſler. 

oridrive, v.a.3. (drive.) faae bort, 
rv bort med Magt, fordrive. 
Sortdromnte, v. a. 2. tilbringe ligeſom 
Dang Ordbog I. 

ved at file, — Bo 

Glimmer.” — ”3 den P 

i en Drøm eller i Søvne. »Den Lunken⸗ 
ped og Halvhed, i hvilken fås mange bort⸗ 
rømme deres Liv.” Mynſter. Å 
Bortdunſte, v. n. 1. (er.) d. f.f. bort⸗ 

dampe. — Deraf: Bortdunſtning, en. 
Bortdee, v. mn. bortdode, bortdod. (er.) 

forlade Livet, afgaae ved Døden, dse. (D. 
Lov.) ”Den, fom umærfert bortdode i ros 
lige Hiem.“ Pram. —”Her lad mig borts 
døe ubegrædt og gemt. Rahbek. 

Borte, adv. S. under bort, i 
Borte fig, v. rec. 1. forfvinde, gaae 

bort, blive borte. (forældet.) ”Da borter 
Varmen fig;” Arreboe. — Ligeledes: bores 

"tes, v.dep. »Og om be bortes end, ſom 
Fqar fra Hyrden.“ E. Naur. 1689. 

Borteblivelſe, Bortebliven, en. Ude⸗ 
blivelſe. 
Zortevarelſe (T. Rothe.) S. Fravæ⸗ 

relſe. 
orfeværende, adj. v. S. fraværende. 

- Bortfalde, vw. n. 3. (er.) blive til intet, 
forfvinde (falde bort,) Denne Paaftand af 
Sagføgeren maa bortfalde, "Hvo der har 

gtet og favnet, og nu feer — fit Savn 
ortfalde. Rahbek. 
Bortfeie, v. 2. 1. ſtaffe bort ved at 

feie. — Bortfeielſe, Bortfeining, en. 
Bortfierne, v.a 1. ſtaffe bort, bringe 
af Veien. At bortfierne Aarſagen til en 
Sygdom. — Deraf: Bortfiernelſe, ef. 

ortfile, v.a.1. tage bort, formindſte 
en, en. ' 

uk e, v.2.1. borttage ved at fiffe. 
Bortflagre, v. n. 1. &. flagre bort. 
Bortflane, v. a. 1. ſpilde, hendrive 

ved Flanevæfen, I et Flaneliv. (et af Rah⸗ 
bet dannet Ord.) At b. Tiden, Pbort⸗ 
flane Blufærdighed og Gælder paa private 
Theatre.“ D. Tilſtuer. 

Bortfive, v. n. 1. (er.) flye bort, bort⸗ 
flygte. "I hendes Fied bortflyer Velſig⸗ 
en (er.) forfolnde for 

: ygte, v.n. 1. (er,) forfoinde, for⸗ 
gaae. Den bortflygtede Ungdom. “Hans 
Hierte ſtialv, bortflygtet er hans Mod.” 
ram. | 
Bortflytte, v. nm. 1. (er.) S. flytte bort. 

Efterat han var bortflyttet fra Byen. - 
Bortflyve, v. an. 3. ſ. flyve bort. — 

figurl. forløbe, henxinde med" ftor Jil. 
”I Saab, i Fryd bortflei nys dine Dage.” 
Rahbek. 

Bortforpagte, v. a. 1. bortleie Brugen 
af noget til en Forpagter. At bortfor⸗ 
bagte en Gaard, et Fiſteri. — Deraf: 

ortforpagtning, en. i 
Bortfragte, v. a. 1. overlade Brugen 

af, imod Fragt, At bortfragte et Stib. 
— Deraf: Bortfragtning, en. 

ortfryfe, v. n. 3. f: fryfe bort. De 
flefte af diſſe Zræer ere bortfrosne i Vinter. 
— Bortfrysning, en, (Olufſen.) 

, (8) 

” 
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Bortfæerd — Bortjage. 

Bortfærd, en. ud. pl. Bortreiſe, Gler⸗ 
ningen af drage bort. i 

Bortræfte, v. a. 1. leie til en Fæfter, 
overlate i Foſte. At b. Jord, Tiende. 
(Schytte?) — Deraf: Borfæftuing, en. 

Bortfore, v.a.2. føre andenfteds hen, 
føre til ct affidee Sted. Han blev fangen 
og bortfert af Rovere. At bortføre en 
Pige af Forældrenes Huus. — Bortfo⸗ 
relſe, cu. pl. - r. ' 

Bortygege, v.n. f. gaae bort, ”Ziden, 
jeg veed el fely hvordan, imidlertid bort⸗ 

. gaser,” Baggeſen. — partic. bortgangen. 
” Den Ene maa — blive tilbage, at erindre, 
at favne den bortgangne.“ MNynfter. 
Bortyang, en. Gierningen at gaae bort; 
figurligen: Bortgang fra Verden, Dod. 

Bortyhifte, v. a. 1. give en Mand til 
— At bortgifte ſin Datter. 

ortgive, v. a. 3. (G. give bort.) 
1. ſtienke, forære, overdrage-til en anden. 

At bortgive noget i levende Live, efter fin 
Død. "Hvo vilde ci med kyſt al Jordens 
Glandé bortgive.“ Baggefen. 2. befætte, 
overdrage et Embede, Kaldet. er endau 

itfkke bortgivet. i 
Bortgiide, v. n; 3. glide bort, ”Med 

Diet heftet paa en bortglidende Baad.” 
Baggeſen. ”Zimer — ſom ODieblik bort: 
glide? Ingemann. ”, 
Bortgnave, v. a. 1. borttage ved at 

gnave. . . 
Bortgrave, v. a. 1. rydde bort, tage 

bort ved Gtavning: At bortgrave Jorden 
fra et Træ At b, Vand, bortlede Det 
ved Gravning. 

Bortgræde, v. a.3. tilbringe I beſtan⸗ 
dig Graad. »Jeg ſtal bortgræde qval⸗ 
fulde Dage langt fra dig.” Rahbek. 
Bortgræmme, v. a. 1. fortære v. Gram⸗ 

melſe, tilbringe i uophørlig Græmmelfe. 
ufædvanl.) »Naar Hun fit Liv maa taus 
ortgræmme,” Baggeſen. 

Bortgyde, v.a.3. (gyde.) 
flydende bort ved at gyde, 

Borttzogle, v. a. 1. forjage, ophæve 
ved Gogleri. “Et naragtig Indfald fan 
bortgogle hele Virkningen af ;en Tale,” 
Rahbet. 

Borthielpe, v.a. 3. (S. hielpe.) hielpe 
ren til at komme bort. 

Borthugge, v. a. 1. tage, rydde bort 
ved at hugge. At b. en Stov. — Bort: 

' ning, en. W 
låg — v. a. 1. fæfte bort imod be⸗ 
tinget Oyre. Matroſen har: borthyret fig. 
b Borthovle, v. a. 1. tage bort ved at 
ovle. 

komme noget 

Boctile, v. m. 1. (er.) haſte, ile bort. 
»Ledd dine Dage bortile med en tifold dab⸗ 

hy aa 4 belt Fart.” Rahbek. ; 
Bortjage, vV. a. 3. (6. jage bort.) for: 

drive, forjage. 

4 
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Bortkalde, v. a. 2. kalde anbenfte 
hen. — figur. at boͤrtkaldes, dee. (D. Lo 
Il. 22. 36.) - ”Raar engang mig Døde: 
—— bortkalde fra alle Jordens Glæder 

ek. 
Bortkaſte, v:a.1. S. kaſte bort. Rs 

len har han bortkaſtet (tabt, forkommet 
”Der er Tid at forvare og Tid at bor 
fatte.” Præt. 3. 

Bortkiobe, v. 2. 2. kisbe Alt af en v 
Ting, ſaaledes at intet mere er til Sal 

Bortkiore, v.a. 2. . føre bort til Bogn 
»Mig kan ingen Kudſt af Byen me 
bortfiøre.” Baggeſen. 

ortt᷑lynke, v. a. 1. ſpilde, hendri 
ved Klynken og Klagen. Eg: ei bor 
Flyntede dets Dieblikke.“ Rahbek. 

Bortkoge, v. n..2. &. koge bort, Va 
det er bortkogt til det Halve. 
Bortfomme, v. n. 3. (er.) S. -Fomn 

borr. Komme fra Stedet; undkomm 
tabes, forkomme, blive borte, ”ODm Mi 
dæderen derover bortkommer.“ D. Lov. 
19. 5. bortkomne Bager. - 

Bortkoſe, v. a.2. ftræmme bort. Ulm 
Tod fig bortkyſe af Hundene. ”Decn a 
vorlige Mine, ſom bortkyſte Smiger 
Jacobi. 
Bortkyſſe, v. 2.1. fordrive ved at kyff 
(Pram.) , | 
Bortlaane, v. a.2. overlade fil Laan 

udlaane. 
Bortlede, v. a. 1. aflede. At bortlet 

Bandet fra en. Ager. ”En Graft, fo 
optager og bortleder Veldet.“ Olufſen. 
Bortlege, v.a. 1. fordrive, hendrive 
Leg. ”bortlege fine Dage, uden Henfi 
og Alvor.“ Mynſter. 

Bortleie, v. a. 1. "overlade til Sel 
Vorelſerne ere alt bortleiede. 

Bortlighende, dj. v. beliggende i 4 
ſtand, fraliggende, Langt 6. Lande. 
Bortlove, v.a. 1. give Løfte paa ell 

om noget, Pigen, Embedet er bortlove 
Bortlægge, via. 3, S. lægge bo 

vægge tilfide, af Veien. Dette Tei m 
bortlægges. 

Bortlæfe, v. a. 2. fordrive ved 
” ning. ”Læs fun; du ef bortlæfer Vin Fa 

ſtand.“ Rein. 
Bortmane, v. a. 1. 
Manen. 

ortplutTe, v. a. 1. 
kke. 

faae bort v 

tage bort ved 
plutt 

ortplyndre, v. a. 1. fage bort » 
Plyndring. | 

Bortyløie, v. a. 1. borttage, frato 
ved Ploining. "At bortploie noget fra 
Andens Ager, . 
Bortputte, v. a.1. putte til Side, 

Veien. 
Bortraadne; v. m. 1. ler.) forgaa 

tabes ved at raadne. 
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Lontege, v. a. 1. bringe affides ved 
et rage, rage af Beien. ! 
borir: uc, v.a.f,… tage bort ved Ran, 

om, bott. ' i 
Bortreiſe, en. ud. pl. Gierningen at 

mme bort, Afreiſe. . 
Fortreijende, ſom er i Begreb med af 

mk fort, og Bortreiſt, partie. ſom 
n vii fra et Sted. (6. reiſe bort.) 
Bottrinde, v. mn. 3. (ex.) S. rinde. flyde 

ten. Det bortrundne Wand. ſigurl. om 
en. De bortrundne Aar. 
bortrive, v. a. 3. (S. rive.) 1. bort⸗ 

tin med voldſom Magt. Farteiet blev 
bertevet a en. 2 bortdrage; 
herre (om moralſfe 
henrwes fra et Arbeide. Lidenſtab -borts 
two bam fra Pligt. »Vibortrives af 
kr defter, fom af en Strom.“ Baſtholm. 
i tage af Dage. Han blev bortrevet i 
ft blomfirende Alder. Peſten bortrev 
range Menneſter. 
Bortvdde, v.a.1. borttage, bortTaffe 

hk: Kodring. At b. Stene. 2. figurl. 
krat, ftaffe af Veien. At bortrydde Hin⸗ 
mager, Vanſteligheder. At bortrydde én 
frtem, (Baftholm.) — Bortryddelfe, en. 
Bertryge, v. 2.3. (ryge.) fordrive veb 
try, At bortryge Inſecter. 
domykke, v. a. 4. egentl. rykke haſti⸗ 
fe tilfte, ſigurl. d. ſ. ſ. bortrive, 3. 
—— v.a. 1. adſprede, ſtaffe bort 

et roſte. 
Bortremme, v. m. ſ. rømme bort. En 
ment Slave, bortromte Krigsfolf. 
bra file Sat — maa brat for Dagens 
e fre bortromme.“ S. Blicher. 
Bettteve, v. a. 1. d. f. f. bortrane. 
—5 et. pl. d. ſ. Gierningen at 

gt. ' 
Bujeling, en. Gierningen at feile 
mt fra et red, Affetling. 
Lortſende, v. 2. 2. fende fra et Sted, 
hate, ende et Brev, et Bud. — 
maf: Bortfendelfe, Bortfending,” en. 
Sertfeffe, v.a.1. beſorge bort; bort⸗ 
he, aſſtaffe. "Saul havde boriſtaffet 
Rzsgvinder af Sandet.” 1 Gam. 28. — 
ne: Bortftaffeiſe, en. (8. 6.0.) 
Bortflibe, * i fende bort til Skibs. 

e Varer. ' 
ienke, v. 2.1. bortgive, forære 

kvtken blind fin Øfat bortſfienker.“ 
H. Frimann. BREDE 

e, v. a. I1. affhjænde ved Mage⸗ 
ke, botibytte. (Oviffeldt.) ”YIngen flal 
Wite noget era.” Ezech. Bb. 
doriffüte va, 1. d. ſ. ſ. bortſende. 
vottffiode v.a. 1. afhænde v. Skiode⸗ 
2. At bortſtiode en Eiendom. Bort⸗ 
der ouſtrucn noget af fit Gods,” D. At bortfpøge 
BY. 3. 9, 

Birkninger.) At "ved at ſtyde. At 5 Vildtet. 

Bortſtove — Bortſpoge. 
Bortffove, v. a. 1. borttage ved at fælde 

cl. ſtove. Alle Zræer paa Øen har man 
bortſtodͤet. i 

ortſtrabe, v. a. 1. borttage ved at 
ſtrabe. 

Bortſtride, v.n. 3. forfvinde langfonit, 
ligeſom ved en ſtridende Bevægelfe; tabe - 

”Bi døe alle, og: vi bortſtride ſom fig. 
Band i Jorden,” 26am, 14, i den ældfte . 
danſte Bibeloverfættelfe., 
Bortfiræmme, v.a.1. d. ſ. ſ. bortkyſe. 
Bortifure, v. a. 1. borttage v. Skuren. 
Bortſtyde, x. a. 3. (S. ſtyde.) 1. for⸗ 

bruge ved at ſtyde. Soldaterne havde 
bortſtudt alt deres Krud. 2. ødelægge 

Bortſtylde, v.n. f. ſtylde bort. (Den 
bortſtyldige Gield 3: Udgield. D, Lov: V. 
2. 14.) ; 

, Bortflylle, v. a. 1. borttage, bortføre 
ved at Kyle, ved Havets, Strommens 
Kraft. Havet har bortſtyllet meget af 
Strandbredden. Floden bortſtyller al 
Ureenlighed. — figurlig. ”Dverdaandighede 

at, 

Strøm, der bortſtyller vor Nationalvel⸗ 
ſtand. Rahbek. 

. Bortffære, v. a. 3. borttage v. at ſtœre. 
Bortſlide/ v. a. 3. (ſlide.) afſlide. 
Bortſlæbe, va. 2. træffe bort med 

Befværlighed. 2. bortføre med Bold. 
Bortflænge,. v. a. 2. bortfafte, iſer 

med ſtiodeslos Ligegyldighed. 
Bortſmelte, v 3.1, ſtaffe bort ved. at 

frelte, ” Gvor uformærkt din Straale nu 
ortſmelter den folde Snee.“ Pram. 
Bortfmile, v.a. 1. poet. faae bort ved 

at ſmile, bringe til at forfvinde v: Smiil. 
” Sun vil med et enefte ennen fra 
Jorden al Jammer bortimile.” S. Staff. 

Bortſmule, Bortfmulre, v. m. 1. (er.) 
falde hen i Smuler. ꝰSaa bortfmulrer, 
faa (flser Kicerligheds Dragt af Stev.“ 

vald. 1 é ⸗ 

Bortſnakke, v.a.1. faae bort v. Snak, 
fvambringe ved Snak den Tro eller Ind⸗ 
bildning, at noget ikke er. ”Pan denne 
Maade fan man bortfnatte al Sundftab.” 
Dlufſen. J 
— v. a. 1. borttåge p. en liſtig, 

behændig Maade. — Bortſnappelſe, en. 
Bortſove, v. a. bortſov, sfovet. borts 
drive, henbringe i Sovn. bortfove 
Morgengn,- ”Gig ubevidfte de bortfov den 
ganfte ſtumle Dag,” E. Golbisrnfen. ” 

ortfpille, v.a.1. øde ved Spil. At 
bortfpille fin Formue. . ” 
Bortſprede, v. 2.2. fordrive ved af 
adſplitte. ”Afrirør bets Blade og borts 
fpreder dets Frugt.” Dan. 4. 14. 

Bortf pege, v.a.10g2. forjage, for⸗ 
brive ”ved Ereg og Lyftighed. (Pram.) 

atten i muntert Venne⸗ 
tag” Rahbek. 

(8 +) 
e 



tage ved at ſtryge. 

toe. 

Bortſticele — Bortdaſte. 

med Tyvehaand. Alle Pengene ere bort⸗ 
fliaalne. ”For ftørre Herlighed dets Agt⸗ 
fomhed bortftiæler,” E. Colbiernſen. 

Bortſtryge, v.a. 3. (S. firyge.) bort⸗ 

Bortfiree, v. a.1. bortſprede, adſprede. 
”Gan -vilde bortfirøe dem i Landene.” 
Dav. Pi. 106. . 

Bortſtode, v.a.2. ſtode fra flg, ftøde 
bort. ”At han ikke ſtal bortſtode big med 
et Glag.” 306. 36 ' 
B 

Bortfuaie, v. 2.1. øde, ſpilde ved at 
ſvaie, bortfvire. (nfædvanl,) At bortſvaie 
Ratten. (NRahbek.) 

Bortſvinde, v.n.3. er) (fvinde.) tabe 
"fig ganjte; blive borte, forfvinde. Synet 
bortfvandt. Den bortfvundne Ungdom. 

Bortfvire, v. a. 1. hendrive i Solir. 
»At bortſvire fine Dage.” Rahbek. 

Bortfælge, v. a. 3. (fælge,) ſtille fig 
ved, afhænde ved Salg. 

Borttage, v. a. 3. (tage.) "1. tage fra 
fit Gted, — figurl. ”Ci nogen Mand er til, 

ſom Døden jo borttager.“ Holb. 2. tage 
fra fin Eier, ſtille ved, berøve. ” Gave 
vi borttaget Livets Lyſt, fordi vi ville, 
den ſtal være reen?” Mynſter. Sygdom 
har borttaget hans Kræfter. Dette Ars 
beide borttog ham megen Tid. 3. hæve, 
ophæve. borttage Anledningen, Aarſagen 
til noget. 4. undtage, fraregne. — Bort: 
tagelſe, en. 

Borttinge, v. a. 1. bortfæfte, overdrage 
med betingede Vilkaar. 

Borttoe, v. a. 1. borttage ved at toe 
eller tvætte. 

Borttog, et. Handlingen at drage bort. 
(om en famlet Mængde.) S. Tog. 

Borttrænge, v. a. 2. node cen til at 
forlade et Sted, en Befiddelfe; faae cen 
bort ved Tvang, fortrænge. ' 

Borttæte, v. å, 1. komme til efters 
haanden at forſvinde, hentære. At bort: 
tære Krefterne. 

Borttorre, v. a. 1. borttage ved Tørke 
eller ved at førre. Fugtighed, Duggen 
boritørres ved Solens Kraft, — Bort: 
tørring, en. ' . 
Bortvaage, v. a. 1. ſorbrive, tilbringe 

vaagen. (modſat: bortfove.) ”Om det 
ev fundere, ſaaledes af bortvaage Nat⸗ 
ten,” Rahbetk. ' s 
Bortvandre, v.n.1. (er.) S. vandre 

bort. Han er nu ogſaa bortvandret (ded.) 
Bortvaſte, v. a. I. d. ſ. ſ. borttoe, afs 

»Denne Ruſt 
a 
— kan fua det 

Verbenshav bortvaſte.“ Ohlenſchlaͤger, 

116 

Bortſtiel⸗, v. a. 3. (f. ſtixle.) borttage 

blad, et. 

hele, 

Å J PB … 

Bortvende — Bovne. 

Bortvende, v. a. 2. vende fra, de 
til en anden Side. At borwende 
Dine fra noget. 2. afvende, bortt« 
At bortvende en Ulykke, en Sorg fra ( 

Bortvifte, v. a, 1. fordrive ved ſe 
Vindpuſt, ved at vifte. ”Mecn ei ct Et 
bortviftes af et Puſt.“ Rein. ”Dit &% 
bortvifter Jordens Zaager.” Ingema 

Bottvige, v.n.3. er. (vige.) bevæge 
fra et Sted; forlade. (ofteſt figurl.) 
eykken bortveg, var bortvegen. E 
drægtig bortveg den langſomme N 
Pram. — Deraf: Bortvigen, Bortvigi 
en. P 7. 

Bortviſe, v. a. bortviſte, =viift. 6 
at gaae bort, viſe fra et Sted. — B— 
viisning, en. pl. - t. . 

, Bortvisne, v.n.1. hemisne, forg 
viésnende. ”Bortvisnet ellers ſtal 
ſpede Spire dee.” E. Colblornſen. 

Bortæde, v. 2. 3. (æde.) borttage 
at æde, eller ved en bidende, ætfe 
groft. Den ſtarpe Vedſte havde bort 

uden. F 
Bortode, v. a. 1. tilſcette ved Odſel 

øde, forsde. (D. Lov.) 
ortodſie, v. a. 1. d. ſ. ſ. bort 

FJorgieve⸗ aldrig bu din Flid bortod 
ar.” Rei | n. 

Boſat, Bofiddende, boſætte. 6. ] 
Boſſel, en. blee [N. &. Booeſ 

Kuglen til Kegleſpil. 
oute, v.n.1. har. [Af Bov, 3.] 

Skibsſproget: d. f. f. Frydte, 3. ” 
lidet Fartsi boutede i Begnndelfen en 
lang for Underfeil.” D. Til. 1792. 

ov, en. pl. -e. (3. Bøgr.] 1. 
overſte Deel af Benet, fjær Forbenet, 
et fiirfoddet Dyr, eller den Deel af B 
og dets Kisd, hvorved det forenes 
flutter fig til Kroppen, En Lamme 
Buinebov. ”Præften ſtal tage den É 
Bov af Bæderen.” 4 Moſe B. 6. ?. 
bugede Deel af et Skib paa begge & 
af Forſtavnen. 3. I Seilads: den 
af et Skib, ſom lægget op imod Lin 
At lægge over paa” den anden Bov. 
Bovbeen, et. Benst i cn Bov. B 

ben sverfte flade Deel 1! 
Bovbeen. bovbrudt, adj. (om $ 
brudt, gravet paa een eler begge B 
Bovfleſt, et. Kisdet paa en Spine 
bovlam, adj. lam i Bovene. Bov 
et. Ledet hos Dyr, ſom forener Yi 
eller Benet med Kroppen.  bovfpr 
adj. om Heſte, ſom ved for ftærft 
aae Skade i Bovene. Bovſpred 
ugfpryd og Sprode. Bovſtyfke, 

Bowen paa et ſlagtet Kreatur. 
ſtærk, adj. fom har fore, ſterke 
(ogſaa: bovet.) 
Boyne, v. n. 1. ſEr vel neppe det fa 
Ord, ſom bugne; og fan magjfer fad 

h 



Bone — Bradebænk. -. 117 Brag — Brakploie. 
les af det jyde bovn, fyldig Brcrag, et. pl.d. f. IJ. Brak.]. en bra⸗ 
trind,] uke GR i * lv gende Lyd. —B8 ordene Bea, 
falme. Hendes Kinder bovne af Sund⸗ 
kt, bovxtnde Geil. , NE 
Xrea, en. IJ. Bra.J Dienlaag; Øtens 

bear. (forældet. ) 
sed, en. pl. - de. fort aa. [ISL 

Bruddr.,), det fpidfe Baaben, hvormed 
me Dor, iſer Inſecter, ere forſynede. 
Bras, Vefpens Braad. Uegentl. kaldes 
Slangeré Zunge deus Braad. braad⸗ 
åt, adj forfonet med Braad. braad⸗ 
les, adi. ſom ev uden Braad. 

Braade, en. pl.-xt. 1. en Dynge Træer, 
for fil finder ſor Fienden lægges over en 
fer Bei; Forhugning. (A. S. Bedel.) 
2 faldede og afbrændte Træer, Buſtre ell. 
Etabber, 4 Aſte ſaaes Korn. (Norſt. 
Lafza: Breete.) Braadebrænding, en. 
ßeccuingen at brænde Braader. raa⸗ 
dechngſt, en. Skovhugſt til Braadebræns 
ding. Bracdeland, en. et Stykke Ager⸗ 
lent, rmddet ved Braadebrending. (Sv. 
Evedeland,) | 
Zrsede,v.a 1. At braade Gør, bruges 

udatiden for: at brage Horren. 
Zed, en. Steg. (forældet,) ”For vel 

at fege den lælfre Bred.” Ohlenſchlaͤger. 
Rat (eller af SeL Bråd. Fangſt, Bytte) 
ket Hgeledes næften forældede: Dildbrazd 
ig åt af N. S. fordærvede Ord, fom nu 
felten mere heres: Groffenbrad, et Slags 
Brtfteg,) > Bradbolle, en. pl.-r. En i 
Jerden ſegt Kisdbolle. (Viborg.) Bred: 

t cl. Bradebuk, en. Buk fil et Brad⸗ 
frit, Stegebuk. Bradpande, en. pl.-r. 
[1.€. Brædpanne.] en lang Jernpande, 
on fættes under Stege, for deri at ops 
ale ten neddryppende Saft, Borads 

få, et. Spid, hvorpaa en Steg vendes 
bed Ilden, Stegeſpid. i 
Bred, adj. IJel. brådr.] haftig pads 

hemende, pludſelig. En brad Døbt. 
Al ale Slder udfoer brad Ødelæggelfe.” 
begelins. > bradoyb, adj. ſteil og dub 
hide, Braddyb, et. Et braddvbt Sted, 
(eh) bradordet, adj. haftig, frem⸗ 

te i fir Tale, (P. Clauffen.) brad⸗ 
dt, ad;. ülſindet. (Clauſſen.) == brædt 

tir brat (fom det ofteft ſtrives.) 1. adj. 
Hadlelig , fom ſteer meget haſtigen. ”At 

—X br i,” Bagg, ”D6 din bratte Bortgang 
birk refte” g, Schmidt. 2. adv. plads 
Kina, heftigen, med eet. IIel. brått.] 
8 Alt bertſpinder jo faa bræt.” Bor⸗ 
24. Elſtov brat opvangner af fin Dva⸗ 
, an " We R. ' 

—8 , em, pl. —e. [af brade eller 
ede, Itl bræda , beſiryge med ſmeitet 
G JL. Tlære. S. Norſte Lov III. 14, 36.] 
— ved en Havn eller Dokke, hvor 
fie kieſhales, Falfatres og brædes, ” 

atte Fald den hele Avælving . 

”Brudte Zræeré Brag.” Rein. ,”Den 
hste Øvælvings Brag gientog lydt hvert 
Hammerſlag.“ Ohlenſchl. —“ Dog hørtes ei 

ag, el fodende Buldren, ſom naar Ild 
angreb uvogtet de gronnende Skove.“ 

ertz. 
. Bratte, v. m. 1. (har.) IJ. braka.] Give 
en ftært knagende Lyd, ſom naar noget 
ſpringer ved voldſom Kraft, eller ſom 
Træet | Ilden, naar Luften, det inde⸗ 
holder, udvides. Det brager i-Sfen. Il⸗ 
den brager, »Tordenen braged over hané 
Iſſe.“ Hertz. ”Den bragende Lyd af blin⸗ 
kende Spyd,” Cvald.—legentl, ”Høit fra 
Stoven brager det raſte Jægerhorn.” Dh⸗ 
lenſchl. — Deraf: Bragen, en. ud. pl. 

[å. Bråk.] et Neds "Drage, em pl. -r, 
ſtab til at brage med. En Horbrage. 
Brage, v. a. 1. IA. &. bracan, conte- 

rere.] tilberede ved at brude. eller ælte - 
med en Brage. At brage Hor, Hamp. 
(Paa Island brages Skind.) At brage 
oryde) en Ager. (Woth.) — Deraf: Brag⸗ 
ning, en. pl. - er, . , 

rak, adj. ſom hav et Bræf eller er 
Inbfafben. En brat Næfe (ogſaa: Brak⸗ 
næfe.) bruges fun i dette udtryk. — brak⸗ 
næfet, adj. ſom har en ſaadan Næfe. 

rat, adj. noget ſalt, ei ganſte ferſt. 
(fun om Vand.) Wandet i denne So er 
noget brakt. — Brakvand, et. Havvand, 
ſom v. at ſies giennem Jordlag hat' miſtet 
noget af ſin Salthed, eller ved underjor⸗ 
diſt Løb er blandet med ferſt Vand. 

Brak, adv. [mangler hos Moth, Roſt⸗ 
gaard og Langebek, og er.i fildigere Tid, 
f. Er. af Schytte, optaget efter det J. 
bræd, hvis Slegtſtab er meget ufitfert.]" 
bruges om Agerjdrd ſom ef er under Plo⸗ 
ven, men ligger til Hvile, enten blot fom 
Græsjord, eller iſer, naar den ploies og 
harves flere Gange, fom Forberedelfe til 
den tilkommende Sced, og da undertiden 
beſages med Brafværfer, At ligge, bret, 
— Brak, en. (I. Brache.] er af nyere 
Forfattere brugt fom subst. i famme Be⸗ 
mærfelfe ſom Zratning eler Brakland. 
»En dyrtet Brak.“ (Olufſen.) Heelbrak, 
Halvbrak, Sommerbrak, Vinterbrak. * 
Deraf ogſaa følgende Gammenfætuinger : 
Brakaar, et. Hvilcaar f. en Ager. (Decon. 
Ann.) Brakager, en, Ager, ſom ligger 
brat, el ev befaaet med Korn. Brak⸗ 
frugt, en. Jordfrugt, fom avles paa Brak⸗ 
land. Bratharv, en, En meget flor 
og tung Harv med ftærfe Zænder, ſom 
bruges ved Bratjords Behandling. (Oluf⸗ 
ſen) Brafland, ef. og Brakmark, en. 
d. f. f. Brakager. brakploie, v.a ploie 
en Ager, fom ligger brak, el. ploie den til . 
Saaening af Brakverter. Deraf: Bratz 

a 
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s Brakploining — Brandaare. 

ploining, en. Brakvæxt; en. pl. = er, 
kaldes dø-Nodværter el. andre Foderurter, 
ſom man undertiden bruger af ſaage i ben 
om Foraaret gisdede Brakmark. 
Brakke, v. a. 1. II.brachen.] bes 
handle en Brakmark v. Pisining, Ukrudeé 
Bortrensning, Brakvcexters Sauening m. 
m. for derved at. giøre Jorden mere ſtikket 
til at bære Sed. — Brakmniug, en. pl.zet, 
en ſaadan Bearbeidelſe af Jorden. (O uffe.) 
rette, en. (Soldaterbolig.) 6.3 

rakke. 
Bralle, v.n.1. ſnakke, pludre med het 

Roſt. (dagl. Tale.) 
Pragt., hoitidelig Bram ; en. ud. æt. 

Stads, udvortes Anſeelighed og Prunk; 
ifær ſaadan, der paa en pralende Maade 
lægges til Stue. Braſt åg Bram. fans 
Forflenefter og Dyder vare: flille og uden 

raͤm. [Maaſtẽe beflægtet med A. 6, 
bryme, ctarus, solennis. Den Isl. Bibel 
1 Macc. 9. 37. har Braml.] | 

Brambar, et. pl. d. f.. Bærrene paa 
Brambærbuften (Rubus fruticosus.) eller 
Værten felv. At plante Brambar, plukke 
Brambær. 
Bramme, v. m. 1. (har.) ſaf Bram.] 

1. fremviſe udvortes Skionhed, lægge Pragt 
til Stue. ”De Blomſter de b. faa fagre 1 

Baar.“ Rahbek. *Hvert Jordens Land 
med egne Blomſter brammer.” S. Blicher. 
2: giſsre fig til af Pragt eller udvortes 
Anſeelſe, prunke. At bræmme med foftes 
lige Klæder. ”Du med din lingdom veed 

" at bremme og at braſke.“ Helt, ”Den 
Dyd, man brammer med, og der alt for 
meget ſtal faldet Øinene.” Rahb. (Siéld- 

. nere: at b. af noget, ”At bramme af fin 
Rigdom,” Rahbek.) jvf. prale, prunke. — 
Brammen, en. ud. pl. Gierningen dt 5. 

Braemraa, en. pl, - er. Raaen, hvors 
til et Bramſeil gisres faſt. 

Bramſeil, et. pl. d. f. et Seil, der 
hiſſes oven over et Mersſeil, hoortil hører 
Bramſtiod, Bramſtag, Bramſtang, Bram⸗ 
foplent, m. fl. HINE 

" Brand, en. pl. -e. [3. Bråndr. A.G. 
Brand.] et Stykke brændt, ell. halvbrændt 

Tre. At ſlukke Brandene paa Arneſtedet. 
Brand, en. ud. pl. 1, den Tilſtand at 

brænde. At fætte, ſtikke, tænde noget i 
Brand, Attomme i B. Huſet ftaaer i 
Brand. 2, Baadeild, Ildésvaade. En 
ſterk, farlig B. At ftandfe; ſtukke Bran⸗ 

den. 3. Ilds Paaſettelſe, Mordbrand. 
At'true cen med Btand. 4. ftærk Hede, 
Brynde. Solens Brand. 5. brændende 
ene i etLys. (Deraf: brande. f. neden⸗ 
or. 

delſe, Koldbrand. 7. en Syogdom ved 
Traer, viſſe Kornarter og andre Værter, 
Brand i Hveden. S Brandaare, en. den 
ftore Pulsaare, der gaaer ned igiennem 

6. i Lægefonften : udvortes Beten⸗ 

7, ' |) 
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148 Brandanordning — Brntbmuur 
Laaret. (B. &. O.Brandanordnin 
en. Forordning, Befaling af Regieringe 
vedkommende Brandvæfenet. Arande 
ſtalt, en. offentlig. Indretninge fom ve 
tommer Brandræfénet, . " Brander, ( 
Ar, hvort der ev Brand. (7.) Breu 
beev, ct… 1. Beviding for en Mand, fo 
har lidt Brandſtade, af fsge Hielp i 
lg Deel af tandet, 5. £oD-) 5 * 

at sdelægge et fiendtligt Lan 
Brand. - (8. S. D.) Brandbro, 
Spreitebro. Brandbyld, en. et Sla 
Bylder, fom- ere tilbsiclige fil at ga 
over i Koldbrand. Carbuncalas. Bra 
caffe, en. Cafje., hvoraf Erſtatning 
Brandſtader udbetales, Brandforſikkrin 
Caſſe. Branddug, en. Dug ell. Zaa 
ſom meentes at volde Brand i. Korn 
(8.6.D.) Brandfolk, n. 3. pl. Fo 
fom ere anfatte ved Brandvæfenet, 
føre Tieneſte v. paakommende Ildsvaa 
randforfikkringg, en. Indretning, hv 

ved Huuseiere, imod aarlig Afgift, 
filtres Erftatning for den Skade, be 
9. Ildsvaade; Brand⸗Aſſarance. bra 
fri, adj. ſom er ſaaledes bygget, at 
modftaaer Ildens Magt. bran 
Kielber. Brandgaas, en. Et Slags A 
med meget levende, lyſe og ſpraglede F 
ver; Gravgaas. Anas tadorna. (V 
Overſ. af Cuvier.) ndguul, a 
uul, ſom Jidsluer, rodguul, ildf 
randhage, en. én lang Stage, 

Jernhage i Enden, ſom bruges til at n 
rive brændende Bygninger <. d. Br: 
ielp, en. 1. Hielp, ſom gives en Br 
idt. 2. den Erſtatning eller Byggehie 
fom udbetale for afbrændte, i Brandca 
forſikkrede Bygninger. ——— 

Tå 

my 

En af de Brandfolk 
Brandklofte, 

K. hvormed der klemtes ved Jldsvad 
Brandkorn, et. K. 

Brand. Brandtudde, en. 

ved 3 
vaade. nt Hielp 
de Brandlidte. - Brandlynte, en. 

over hele Brandcorpfet. 
en. den, ſom befaler over eh vis A 
(ing. af Srandfolt (jvf. Straalemeſte 
Brandmuur, en. ſterk og brand 

— 

- 
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Hrandunur.— Brantdvagt, 419 Brandvagt — Brauteri. 

Rear, der opføres imellem Huſe cl, Xfz " befenåtes (ſom i Tordenveir) eller virkelig 
trlinger af ftere Bygninger, for at funne er udbrudt. 2. Fartøier, der om Natten 
metiicac og ftandfe Ilden. Brandord⸗ roe omfring en til Ankers liggende Flaade, 
sag, én. Anordning angaaende Brand: for. at holde Vagt. . Brandvæfen, et. 
reſenet, Brandanordning Brandpiil, Alt hvad der hører til de offentlige Indret⸗ 
te. En Jeraſtang, i Skikkelſe af en Piil, ninger for at forekomme, ſtaundſe ell. ſlukke 
ſerfenet med brændbare Sager i et huult Baadcild. i ME 
Ker, ter bruges i Krigen og faftes fom Brande, v. a. 1. At brande et Lyé, 
Sstetter, … Brandprøve, en. P. ſom pudſe, ſnyde det. (S. Brand, 5.) Moth. 
fur for at erfare, om Sølv -er rigtig (bruges i Iylland.) SEE 
finsrænt. (8. 6. 5) Brandraab, et. Brander, en. pl.-e. et Skib, opfyldt med 
Raad, hvorved Vægtere el. Brandvagt til> brændbare Sager, fom tændes, og, under 
fundegive en udbrudt IIdsvaade: Brand: Seil ſtyres mod et fiendtligt Skib ell. en 
tedſteb, st. R. ſom bruges ved Brand: heel Flaade, for at ſtikke den i Brand. 
eicutt. Brandret, en. R. ſom under⸗ Branke, v. 2. 1. bruned cen Pande ved 
ſezet og dømmer i Sager angaaende Gaa: Glodild. At bb: Smer, Meel. (Eyhent⸗ 
dtiid og Overtrædelfe af Brandanordninger. lig, og efter Moths Forklaring, medforer 
brandred, adj. (Ohlenſchlaͤger.) ſ. ildrod. det Begreb om af fvide ell. forderve v. for 
drendror, et. Fængerer i Bomber og megen Hede.) branket Malt, branfet DL, 
dranater. Brandſalve, en. Salve til fom er blevet fvedet, ell. fordærvet i Kog⸗ 
haatt Stade. (8. S. O.) Brandſegl, ningen, og derved har faaet Affmag, (B. 
ct. Brandrettens eller Brandſesſionens S. Sy Deaf: Brankning, en. pl.-er, 
Eegl. (Brandforordn. 1799,). Brande Bras, en. pl.-er, Et df de to, fra” 
ide, en. 6. form lides paa Gods eller Raaerne' nedhængende Toug, hvorved man 
fyninger ved IIdsvaade. Brandſtat, vender Seilene efter Vinden. — Deraf : 

ma Ctat, ſom en Fiende paalægger en braſe, v.a. Gringe en Raa eller et Seil i 
Ærv at betale, for af undgaae Brand og en vig Stilling ver Braſerne. At brafe 
diendring. Brandffatning, en. (B. op, ſtille Seilene med Vindfanget ſaaledes 
E O.) - brendffatte, v. a. 1. paalægge imod hoerandre, at Skibet kommet næften 
drandſtat. »J Krigene — brandſtattede til at ligge ſtille (at lægge bi.) . 
far ofte Kigets Flender.“ P. Wandal. Braſe, v. a. og n. 1. [bradfe, Moth. 
deendſtib et. ſ. Brander. Brandffierm, Af Brad og det forældede brade, ſtege; ſee 
ca, Glierm til at bevare Straalemefteren agfaa bræde.] have Mad p. Ilden, have 
ne Ildens pede" Brandforordn. 1799, travlt med at ſtege og koge. Der ſteges 
RraaMhilt, et, Metalgilt, fom Brandfolk, og braſes i Kokkenet. At braſe noget op 
Brantmeftere og Brandofficerer bære paa i Smor. (8. 6. 9.) — Heraf: Brafen, 
dwſtet.  Brandflange, en. ſ. Sproite⸗ en. ud. pl. i 
fange,  Brandfpand, en. Lœderſpand, Braſen, en. pl.-er. En Fiſt af Karpe⸗ 
beermed Vand oſes i Sprølter og Brand: flægten. Cyprinus hrama. 
far. Brandfprøite, en. S. fom bruges raſt, en, ud. pl. overdaadig Pragt ; 
It at flutfe Vaadeild. Brandfted, ef. Prunk; Bram. (fielden.) 
Ed, hvor der er Iſdsvaade. 2. Stedet, Braſke, v.n.1. giore fig fil af udvors 
ket en afbrændt Bygning har ftaaet. tes Pragt; prale, braute med; trodfe, 
3, Xrnefted, Ildſted. Moth. (fielden.) pukke. ”Af Guld og Perler braffe.” Kingo. 
Brendfli e, en. flor Stige, ſom bruges ”Stal fattig WS vel braffe med min Rig⸗ 
i —* 6. Ildsvaader. Brande dom?” Rein. = Brafken, en. ud. pl. — 

„en. almindelig paabuden Brandhielp. Braſker, en. ben, ſom prunker, er ſtolt 
tendſtod, et. ð. f. ſ. Brandhielp, 1. af Pragt og Glands. (Moth.) 

aaf: Brandſtodbrev, et. Brandbres. Brat, adv. haſtig, pludſelig. S. under 
2. 299.) Brandſvend, en. den, fom brad. a 
Str Tieneſte ved Brandfolket. (Roth. Brat, adj. pl, bratte, [9$. brattr,] ſteil, 
Arcadforordn. 1799.) Brandſolv et. ſom helder eler gager nedad, under en 
files i Mantvæfenet: fiinbrændt Selv, Winkel, der nærmer: fig en vet Vinkel. 
ha helder Brandprove. Brandtaage, En brat Klint, en b. Nedtisrſel. ”brat og 
m. Ca ter, for Gæden og Vegetationen Helt Land v. Strandbredden.“ P. Clauſſen. 
fedelig Taage, ferm undertiden vifer fig Dgfaa adv. En brat afſtaaren Bakke. 
weget varme Gommere. (I. Hoͤhen⸗ — Deraf: Brathed, en. ad. pl. . 
tcnd.) Brandtegn, et. Brandfilt; Braute, v. n, 1. ſtrives ogfaa. broute. 
(ler Zegn, ſom andre, der et ere anfatte (har.) rofe fig felv af noget, prale med, 
NY Standbeſenet maa bære hos fig, for ſtryde. At braute df fin Herkomſt, Rig⸗ 
t indlades ti Brandſtedet. Brandvagt, dom, —Deraf: Brauten, en. ud. pl. — 
5 1. Jegt, ſoin holdes af Borgere el. Brauter, en. pl.-e. En Praler. — Brau⸗ 

cudfolk, aaar en Jidsvaade enten Lunde. feri, et, pl.-er, Praleri. — 

ø 
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Brav — Brede. 

Brav, adj. og adv. [Af det fr. brave.], 
1. tict, mandig, mådig. En b. Soldat. 
Han flod fig fom en brav Karl. (Moth.) 
2. gicev, retſtaffen, retſindig. En brav 
og retſtaffen Mand. En brav (dygtig) 

Kone i fit Huus. 3. tilſtrækkelig, dygtig. 

ø 

En brav Hob Penge. (dagl. 2.) = adv. 
a), Hæft, tappert. - At flade fig brav. 
b) godt, vel, meget, tilftrætteligen. brev 

.… Det gaaer brav. (daglig Tale.) 
Bred, en, pl. Bredder. ISv. Brædd. 

1. den nderfte Kant af én Flade, færdeles 
af et Band, eller af Landet, ſom begrænds 
fer det; Udkant, Landkant. Bredden af 
et Bord, af en 65, Aa. ”Dse, er at 
[ande p. en ſtille Bred, hvor Bølger bryde 
ei, hvor Storm ei rafer vred.” (Rahbek 
efter Garth.) Strandbred, Flodbred. At 
aae paa Gravens Bred, være nær ved at 
oe. 2. den yderſte eller overſte Rand 

af et Kar, færdeles et Drikkekar. At 
fylde et Vandkar til Bredden. At ſtienke 
et Glas fuldt til Bredden (bredfuldt.) 
3. Bredden af en Bog, af et Ark Papir, 
den rene Rand, hvorpda intet er trykt 
eller ſttevet. == bredfuld, adp fuld indtil 
Bredden. At ſtienke bredfuldt Maal. 

Bred, adj. [I. breidr.] udtrykker den 
legemlige udſtrekning, ſom modfættes i 

orhold: lang; i Maal el. Vidde: ſmal, 
never, trang. bredt kaldes ſaaledes det, 

" "fom enten, i Forhold til Længden er rum: 
meligt, eller fom i fig felv betragtet, ikke 
er ſnevert eller ſmalt. Døren er for bred 
(nemlig I Forhold til Hsiden.) Salen er 
iffe b. nok til fin Længte. En b. Vei, en 
b. Pande. Tsiet er to Alen bredt. (I 
Sammenſ. haandbred, ſingerbred, ſtraa⸗ 
bred, o. ſ. v.) — bredt, adv. Han bar 
været, reiſt vidt og bredt omÉring, At 
tale bredt 3: ikke fünt eler ziirligt. Paa 
godt, bredt Dang 3: ligefrem, uden Öm⸗ 
fvøb. = J Øammenfætninger med de. af 
Subſtantiver dannede adj. bemærfer det: 
bred Skikkelſe el. Beſtaffenhed ved Tingen 

. Cr. bredarlet, bredbladet, (en b. Sav) 
redbringet (fom har en b. Bringe) bred: 
odet, bredhovedet, bredmundet, brednæfet, 
vedengøet bredſtuldret, bredſtribet, o. fl. 

Subftant. Bredhammer, en. 6. 
bberhammer.  Bredbovl, en. Hovl 

med bredt Blad, Bredſide, en. den S. 
af en Ting, hvor Breden er ſynlig, hvor 
den tages i Breden; modſat Langfide. 
Bredſem, en. meer end almindelig bred 
Som p. Linned. Bredøre, en. 1. En 
bred Stridssxe. 2. en fortil bred og tynd 
Are, hvormed Tommermend glathugge 

, Bømmerftofte, (Mots.) 
Brede, en. pl. -r. Faf adj. bred.] 

1. den legemlige Udſtrekning, ſom kaldes 
bred; modf. Længde, 2, et Stykke Tet, 
form beholder og anvendes i dets hele Brede 

w 

] Lagen over engen. 

129 Brede — Bredgiemmer. 
N | 

I en Klædning ell. desl. Der gaaer | 
Breder til Kiolen. Et Lagen af to Bred 
3. i Geographien: et Steds Afftant | 
Weuator. Nordlig, ſydlig Brede. 
Deraf: Bredegrad, eg. En Grad i 9 
ridianen. 

Brede, v. a. 1. og 2. IJ. hreida.] ege 
fig udftræffe noget i Breden; men bru 
for; at udftræffe en Ting faa yidt den. 
naae. At b. en Dug, et Tæppe, brede 

At brede Dug 
dælfe Bord. At brede fig, gisre fig bv 
optage fterre Sum, end man behoper. (i 
udbrede.) 

Bredhed, en. d. f. ſ. Brede, 1. (D.9 
bel. T. Rothe.) . |. 

Bregne, en. pl. -r. et Ravn til 
Claſſe af Gærter med flute Befrugtn 
(Filices) og færdeles til nogle Arter 
diſſe Verter, f. Ex. Polypodium Fil 
mas og Pioris aquilina.) 
remme, en. 6. Bræmme. 
Brems, en. pi.- er. IA. 6. Brims: 

1. et Slags Inſecter, hvoraf gives 
ſtillige Arter, der leve i Dyrs Inddo 
eller Kiod. Faarebremſen, Seftebrenj 
o. fi. Oestrus. — Meraf: vemfejtin 
et. Stik af en Bremé. (Holberg.) 2. 
Jernklemme, ſom undertiden ſettes 2 
Heſtens RNæfe, for at kunne ſtyre d 
eller faar den til at faae ſtille. — Dera 
bremſe, v.a. 1. At bremfe en Heſt, fæ! 
en Bremé paa dens Neſe. (Moth.) 

Brev, et. pl. e. - [Isl. Bref.) 1. 
Skrivelſe, der ſendes en Fraværende, 
at meddele ham Underretninger eller 
glære noget af ham, og ſom overhode 
træder i mundtlig Zale⸗ Sted. At ve 
Breve med een. ”Wan figer: at » 
Breve; men Ingen ſiger: at vere — 
velfer,” Sporon. 2. et ſtriftligt Der 
ment, fom udftedes til Forkyndelſe, Eft 
retning, Forſikkring, Beviislighed, 
fomft, m.m. 6. Fæftebrev, Gavebre 
Gieldébrev, Kongebrev, Pantebrev, S 
debrev / o. fl. At give een Brey paa nog 
At have Brev og Segl paa noget. 3. 
vis Mængde af nogle Slags Kramva 
om indſtikkes eller ſpobes i Papir. 
rev Knappenaale, Haarnaale, To 

m.m. = Brevbog, en. 1. Bog, hov 
Afſtrifter af Breve indføres. 2. en tm 
—ãA indeholder Mønftre paa forſtie 
lige Slags Breve. Brevbrud, en. d 
Borfeelfe at bryde el. aabne Andres Bre 

revdrager, en. den, ſom bærer B 
fra et Sted til et andet. Brevdur, &l 

ue, ſom afrettes til at flove til et fl 
Sted og medbringe Breve. Brevgiemm 
et, Sted, hvor Breve og Brevſtaber gi: 
mes; Archiv. (O. Guldberg.) | 
iemmer, en. den, fom har offentlige Br 

gaber under Opiyn; Archivarius. (8 

— 

2 
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Sedhiſſen — Briuge., 
% 

6.2) —— en. H. ſom ſendes 
rå c arden i ef Brev. (Moth.) Brev: 
fonner, et. d. f. f. Brevgiemme. (Moth.) 
Zrvoblet, sn. O. ſom bruges til Breves 
gørkgling. Brevomſlatg, et. Papir, 
fra lægges uden om Breve, forfgnet med 
Cl eg Udideift. Brevpenge, n. 8. pl. 
1. Tenge, ſom betales for offentl. Breves 
el documenters Udftebdelfe. (D. £. I. 8.9.) 
:. Lf.f. Poſtpenge. Brevſtab, et. pl.-e, 
Elad til at giemme Breve i. Brevfllaber, 
ns. pl en Samling af offentlige ell. pris 
eut Documenter. Brevſtiil, en. den 
Eli eler Ektrivemaade, fom er pafſe 
tt trage I Breve. Brevſak, en. d. ſ. ſ. 
peſel. Brevtaſfe, en. En Læder: 
kt, et Foder til at glemme Breve, Pas 
ker og Penge i. revtaxt, en. Zart 
år gortrift, hvorefter Poſtpenge betales. 

vverler, en. Cen, fon fører Brev: 
kaag med en anden. Brevvexling, 
m ten Giecning, at firive Breve til 
mm, fom man igien modtager Breve fra. 
Brcvoifer, en. den, ſom overbringer ell. 
krerifer et Bred fra en anden. 
Beig, en. pl. —ger. et tomaſtet Skib 
fn vig Bygning. 91 
Brite, en. pl.-r. IM 6. Brikke.] en 

mat, fund Troſtive, f. Gr. til at ſpiſe 
i, 1 Et. for Talletfen, en Brikke i Dams 
su, on Syfebriffe. 2. — brifferund, adj. 
ut og flad ſom en Brikke. 
bulle, en. pl.—r. (bruget meft i pl.) 

blåt, fom ere ſaaledes flevne , at de fors 
arie Synet, og ſom i en rund JIndfat⸗ 
i23 fættes for Øinene. S Brillemager, 
a. ten, ſom fliber Brilleglas gior Bril⸗ 
it. Brilleſlange, en. et Glags meget 
pige langer | Indien, , 
, ringe, en. pl.-r. [9$. Bringa.] Bry⸗ 
lt gaa en Heſt, Hiort, Ore og lignende- 
de, = bringebrudt, adj. gnavet paa 
bringen af Geletøiet. bringedrøi, adj. 

Bringetei, et. det Slags 
Heſten træffer m. Bringen. 

Fisgan, X. 6. br 1. Ska | 4 

dt over Bandet. At bringe (føre) et 
(ent frem, At b. (føre) noget med. 
Uadertiden maa man hente en Zing, 
mt man har glemt, at bringe den med 
Spoxon. Ar b. noget ind, ud, igien⸗ 
, hen, tilbage, o. ſ. v. (Ivf. hente.) 
Ban fon bringe det, ſom man ikke hen⸗ 
? (det, man allerede har hos fig.) Men 
t, fom man henter, bringer man altid 
ten, hvor man vil eller ftal have 
T" Evoron, 2. Uegentl. 2) volde, for: 
Aege, af noget ſteer, frembringe en 

U 
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At b. til Rette, fætte 

Bringe — Briſte. 

Birkning, ſette noget i en vis Tilſtand. 
At bringe.en Flaade I Gøcn. b. noget i 
Orten, b. et Barn i Søvn, b. on Ting 
til Fuldeommenhed. At bringe det vidt i 
Verden. At b. cen til fig felv igien, vælte 
cen til Live, fom var daanet. b) fore 
maae til noget. At b. egn til Bekiendelſe, 
til at indſee fin Vildfarelſe. c) flaffe ; 
foraarfage ; give af fig. Denne Handel 
ringer fun. liden Fordeel. Dette Fore⸗ 

tagende bragte ham baade Xre og Kors 
deel. — At bringe noget paa Bane, Afrem⸗ 
føre i Samtale.) At b. noget paa Pa: 
piret. At b. et Land paa Fode. b. een 
paa fin Side. — At b. noget for æn, for⸗ 
tælle, fremføre. At b. for Dagen, for 
Lyfet 3: aabenbare, giore bekiendt, — At 
b. cen frem, forfremme, befordre. — At 
bringe md, f. indbringe, — At b. noget 
over fit Sind, fit Hierte, kunne overtale, 
begvemme fig til. — At b. cen paa noget, 
komme cen fil at hufte det. — At b. cen 
fra noget .3: komme ham fil at glemme 
det, lede ham til en anden Materie i 
Samtalen, — At b. noget til Ende. — 

Lave,” bringe i 
Orden. — At b. noget ud iblandt Folk, ud⸗ 
ſprede, giore bekiendt. — At b. ud af, ſtaffe 
dordech faae ud af. Han bringer meget 
ud af den Gaard. 

Bringer, en. den fom bringer. »Slette 
Budgtabs Bringer.” Fibigers Soph. See 
Overbringer. 

Brink, eu. pl.-er. IJ. Brecka. N. S. 
Brink.] 1. Kanten, Pynten af et ſtraat 
og felt Sted. 2. en liden og brat Bakke. 
(9. Strandbrink.) — brinket, adj, ſteil, 
brat, baͤkket. (Moth.) 

Brisling, en. pl. - er. en liden Fift af 
Cilde : Slægten. Clupea alosa. 

. Briſſel, en. Samling af Kiertler imel⸗, 
lem Boven og Halſen paa Kalve og Lam; 
Xalpebriffel (fom bruges i SKogetonften,) 

rift, en. Gprætfe, bruften Revne, 
Bro, Briſt i Isi. 

Brifte, v. n. braſt, bruſten. pl. bruſtne. 
(er.) [X. &. beorstan. T. berſten.] 
1. ſtilles ad, gage itu, gage midt over. 
Touget, Bielien Brættet braſt. 2. fprætfe, 
revne. Muren, Vaeggen, Pillen er bruſten 
(revnet,) 3. fpringe ſonder, gade i Styk⸗ 
ker. Ifen braſt under dem, ”Og Mu⸗ 
ren revned og Marmoret braft.” Rahbek. 
4. figur. At brifte (brifte ud) I Latter, i 
Graad, pludſelig begynde at lee ell. græde, 
efterat have holdt fig i nogen Tid. = 
briftefærdig, adj. v. nær ved -at brifte. 
»Hiertet — fnart briftefærdigt er,” V. 
Frimann. — Briftning, en. det, af 
noget brifter. (Briſtningen, absol. om 
Sonderrivelſen af membrana ſoetus og 
Modervandets Udleb & Barnefødfel.) 1 

Briſte, v.n. fattes: f. broſte. 

J 



. Brig, en. pl. -er. IN. 6. Britze.] 
1. et Redffab af adſtkillige tynde Stykkex glat Fore; Jisbrodder, Brodfom. 
æræ, med Haandfang, fom giver en ſtral⸗ 
dende kyd, naar man ſlaaer dermed; Narre⸗ 
brix. Deraf: at brire, "flage med en Brix. 
2. et Leieſted af Breder. 

Berco, en. pl.-er. [J.Bru.] 1. en Byg⸗ 
ning af Steen eller Zræ, ſom danner en 
Vei over en Flod ell. et andet Vand. At 
bygge en Bro. (Jvf. Flydebro, Vindebro 

. Brokorn, 

"hviler. 2. Pel v. en Skibsbro. 

D. 

ved en Havn cller et Landingsſted. S.“ ſom herfta ér for 
"Særgebro , Skibsbro. 
bro: At lægge 

fL) 2. Udbygning af ten eller Træ 

3. d. ſ. ſ. & 
Bro I en Gaard, pan Ga⸗ 

den. 4. Negentl. en brolagt Vei ell. Gade. 
Veſterbro, Nørrebro; Forftæder uden for 
Kisbenhavn. 
hvorpaa en Bro hyviler. 
en. 

w 
— v Brofartoi, et. Fartei, 

Brohammer, 
1: 6. ſom bruges af Brolæggere 

2. Zværbielfe , fom forener to Broftolper. 
Brohoved, et: 
er» 
ſtandſe. Brokar, et. en Kiſte, fyldt 

o pan begge Sider; 2. d. f. ſ. Bro⸗ 

med Stene, ſom nedfænfes i Vandet, til 
Grundvold for en Brobygning; Brokiſte. 

et. 
Korn, ſom . erlægges af de i Herredet 
boende til Eieren af en Bro, for dens 

- Bedligeholdelfe, og i Stedet for Bropenge. 
brolægge, v. a. 
med 
lagt 
ſom forftaatr at lægge Bro. 
ning, en, 
2. 

(2. lægge.) belægge 
feenbro. At b. en Gade. En bro⸗ 

Vet. Brolægger, en. pl. - e. den, 
Brolæg⸗ 

e Bro, 1. Gierningen at I 
rolænte, brolagt Arbeide, Steenbro. — 

en. Lenke, hvormed en Vindebro drages 
op og lades ned. Bromand, en. det, fom 
boerved en Bro, for at modtage Bropenge. 
Bromeſter, en. den, fom har Opſyn med 
Broer og Brovæfen. 

vo 
en Slbsbro. 

a Gvælvingerne f en muret Bro hvile, 

. Bropenge, n. s. 
P. fom betales. for at komme over en 

eller for at ligge med et Skib ved 
Bropille, en. P. hvor⸗ 

a 
—** en. 1. Pæl hvorpaa en Zræbrø 

Bro: 
nd, ert. Sand eler Gruus, ſom brugés 

fil Broltegning. Broffandfe, en. S. 
fom anfægges for at forfvare cn Bro, og 
hindre F enden fra at gade ober den. 

s Broſtib, et. Brofartoi. Broſlider, en. 
figurl. en Lediggenger, Dagdriver, ſom 
ideli 
Broteen, en. Stken fom bruges til Broz Soſter.) 
lægning. 

løber om paa Gaderne. (Baggeſen.) 

Brotold, en. ſ. Bropenge. 
Brovippe, en. Indretning med Jernlen⸗ 
fer, 
ned. 

vorved en Vindebro lades op og 
Brovæggter, en. Bægter, ſom om 

Dagen har Opſyn ved Færdfelen over en 
Bro. . me 

Brod, en. S. Braad. 
RKrodde, en. pl. -r. [egentlig vel det 

famme Ord, ſom Braad.]! Gom; med 

eP 

Steeriz 

1. ben forreſte Drel af 

en vis aarlig Afgift 1 

- der 

n F | 

42 ” " Brødde — Broderflægt. 
ſtarpe Hoveder, ſom flanet i Hefteſ 

Brodde, v. a. 1. beſlaae med Brot 
At brodde en Heſt. (At brodde ct K 
neg 3: med en Kiep toœrſte Kornet af 
op. V. S. O. Moth og Langebet 
klare det ved: af gisre Meget fpitj 
topvet.) 
Brodden, adj. pl. brodne. fom [ct 

Brydes, ſtrsbelig, breftfældig. B 
"Kar i alle Lande. Ordſpr. (6, brus 

ftictigt.) . 
Broder, en. pl. Brødre. [3. Bro 

A. S. Broder.] En Perſon af Rant 
ſom hav Forældre, eller sen af Foreld 
fælles med en anden. -- J fidſte Tilfælde 
Benævnelfen: Salvbroder. 2. ueg 
om Perſoner, der ſtaae i et meget for 
Sigt Venſtabsforhold, eller ved viſſe fe 
belige Forbindelfer ere knyttede til tb 
andre.” Duusbrodre. En Kloſterbre 
(Munk.) De mehriſte Brodre. At 
ſee, elſte alle Menneſter ſom fine Bro 
(Saaledes meget hyppigen i vore Bi 
overfættelfer,) ==  Broderaand, en. 
derlig Tenkemaade, broderligt Sind 
(N. Brun.) ”Den Broderaand, ber 
gåsv faa væfentlig ?ẽn Deel af Fædrele 
iærlighed.” Engelstoft. oder 

et. pl. Broderbørn og Brodrebern. 
af en Broder. Broderdatter, en. 
Broderdettre. Datter af en Bro 
Broderfolk, et. En Nation, ſom 
fælles: Afſtammelſe, og ved længe 
ſtaae under ſamme Regiering, er kom 
i et nært og venſtabeligt Forhold ti 
anden) Broderhaand, en. figurl. 
ligt, trofaft Haandtag. »Ham villigt 

leg. en BSroderhaand,” 3. Emi 
brodertiæerlig, adj. kiecrlig finde 
Brodre mod hinanden. (Rahbek.) 
derkixrlighed, en. broderlig Klærli 
Broderkone, en. pl.-v. en Broders puf? 
Broderkys, et. Kys ſom gives til 3 
paa Broderfind. eller Broderkictligh 
Broderlav, eft fortroligt. Selſtab af v 
til et fælles Diemed forbundne Perſo 
Broderlod, en. den Arvelod, fom 
Broder i Skifte efter Forældre tager, 
fom efter Loven ev dobbelt mod en Soſt 
lod. broderlos, adj. ſom ingen Bro 
har. Brodermord, et. Mord, fom 
gaaes paa en Broder (af Broder 

Brodermorder, en. den, 
Broderpart, 

en Ting, ſom m 
Broderet, 

— 2 

myrder fin Broder. 
den ſtorſte Deel . 

—— et. 
Broderſind er Jord 

en Himmel,” Herd.  Broderjlægt, 
En Slægt fom hav" fællens' Gramfal 
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(øf. Muurbrofte.) — brokkeviis, adv. nd en unden "Du, ſom bg) din 
lat — at krybe om i Støvet.” 
Ras. plid, en. Splid imellem 
kredit. (Getd.) Broderſon, en. Son 
i rs Broder. — Sieldne ere Sammen⸗ 
vinget med pl. Brødre; dog. fore⸗ 
æn: Brodrefhifte, et, Skifte, Ars 
vælte imellem Brodre; £Surderf bar 
mat: Brodremord for: Brodermord. 
heodreſtue (GiDebrsdres 
ks" forefommer hos P. Clauſſen. 719. 
broderlig. adj. fom hører. til en, Broz 

ic fom ſtüter ſig imellem Bretrå. hro⸗ 
lig Kierlighed, Enighed. Gt broders 
in Bemtab (Benſkab imellem Brødre, ell. 
ia fortroligt, ſom Brodres Venſtab.) 
sr — et. 1. den Beſtaffenhed, 

i tære Brødre. I Spil gielder ikke Bros 
etch. 2. "broderligt Venſtabsforbund. 
b irdgaae, drikke Broderſtab med cen. 
I eee Det tisbenhavnfte 

cſe og danſte Broderſtab. e 

trebotifte Broderffab. 

Proe, v. a. 1. [af n. s. Bro.] lægge 
krntro paa Bet cller Gade, At broe 
ut Kampeſtene. Moth, (ſieldent.) 
"Brog, en. pl.-er. IJ.Brok.] 1. Bure, 
kraflæder. (forældet.) ”Af lidet Klæde 
fam en trang Brog.” Ordſpor. Paa 
mt trinde Lender blev: Silkebrogen 
RL” Ohlenſchlaͤger. 2. til Gtibs: et 3 
B33 Tougrærf, der lægges, flere ved 
iden, omkring noget, der ffal løftes. 
Le.D. 3. Brog bruges af Ohlenſchl. 
n Yee, Balfak (Nordens Guder. 13.) 
Rdet, fom vel egentlig har Bemærtelfen 
f: Stkinl, eg kan være beflægtet med 
. byrgia, jinie, forekommer ir Dannes 
tog, Pettebrog. Roerbrog.) 
Broget, adj. ſom ef er eensfarvet, men 
ir flere afftitfende Farver. En broget 
lee, Dragt. En broget Heft. Bort 
x*e Kattun overalt er broget.” Baggeſen. 
-adv. At gane broget klædt. . 
'. Brok, et, ud. pl. Et Sygdomdilfælbe, 
etded en Deel af Tarmene ſynke gien⸗ 
In en af Underlivets Aabninger. Navle⸗ 
hø, Yuagebrok, Bandbrof. " [lernia. 
c Zrofbeand, et. Bindfel, tit at tvinge 
ker holde de ved Brok udfaldne Indvolde 
bage, elfe, en. Den v. Brok 
Adragte Gævelfe eller Udvidelſe (f. E. i 
ur jenn) Broklaæge, en.” den, ber ſer⸗ 
ties foritaaer af læge Brok. Brokſtarer, 
Woffnider, en. den, ſom farſtaaer at 
kar: for Brok. Brokfnit, et. (Langebet.) Brud 
2 Brok, en, Gt filrføddet Dyr af Blorne⸗ 

lægter; —— Jrsus meles. - Brot⸗ 
m, tå, S. Grævlinghund. 
Drokfugl, en. pl.-e. t Slags Sump⸗ 

tale, fore ſpiſes. Charadrius pluvialis. 
"role, 28. pl.-vr. [F. Broden.] et 
fattet Gtytte, ifær Brød, cl, desl. 

” * ⸗ 

- 

orſamlings⸗ deb 

nomen est 

vv - 4 

i Brotfer, ligefom Broker, 
Brokte, v.æ. 1. bryde i Brokker. At 

brokke Brod, Tyvebak i Melk. (dagl. T.) 
1. Brud, en, (fort u.) pl. Brudde. 

d. ſ. ſ. Dæfel, 
2. Brud, et. (kort u.) Ied. ſ. 4. Giers 

ningen at bunte; meft i Sammenſ. S. 
Indbrud, Udbrud, o. fl. figurl. 

rud. 2. det, at brydes; eller 

brud. 3. —F Stade; Forringelſe; Af; 
brydelfe, At giere "Brud i eens Lykke. 
Deraf 2 Xgtoſtabsbrud, Fredsbrud, 0. fl. 
4. et Sted, hvor Steen brydes. Kalkbrud, 
Marmorbrud, Steenbrud. == Brudager, 
en. Ager, ſom brændes, efter lægge at 

dføre, et. flet Vinterføre, naar det 
fer lidt efter Toveir, naar den halv 

frosne Vei (ſom det hedder) hverken briſter 
eller . Brudſteen, en. raa Steen, 
foaledes ſom den kommer af Steenbruddet. 
Grams Nucl. Lat. cementum.) . Brud: 

Elke, et. pl.-r. et afbrudt, fra det Hele 
Den, uſammenhæengende Stykke; Frag⸗ 
men N —9 … 

3, Brud, en. (langt u.) pl.-e: (I. Bruda, 
A. 6. Bryd.) et Ftuentimmer, den Dag 
hun har Bryllup el. eegtevies til en Mand, 

Dag ſtaaer hun Brud. At pynte en 
Brud. »Som en Brudgom glæder fig ved 
fin Brud,” Eſ. 62. [At bruge Ordet, for: 
Kiereſte, om et trolovet ell. forlovet Fruen: 
timmer (Sponsa), er mere efter tydſt, 
end danſt og. fvenfk Sprogbrug, (Brud: 

F virgini die nuptiarum 
datur. Ihre.) ſtiondt Bemærkelſen anføres 
hos Moth.] De fammenfatte Ord gade 
deels nærmeft og umiddelbart ud paa Be⸗ 
vrebet,t Brud, deels paa Bryllup. = 
rudeblus, et. pl. db.f. Fabler, fom tils 

ovn brugtes ve —— * Brude⸗ 
olſter, ct. "poet. d. ſ. ſ. Brudeſeng. (Ø 

lenſchi) Brudebard, et. Bord, — 
Bryllupsgieſterne ſidde under Maaltidet. 
(Ohlenſchl.) Brudebæenk, en. udpyntet 

Ge: hvilet; nybradt, nypleiet Jord. — 

* 

Bænf, hvorpaa Brudeparret fordum brugte" 
at fidde under Vielſen eler Brudetalen. 
(Bording. Moth.) 
gin Bruden er iført paa Bryllupsdagen., 
Brudefakkel, en. Brudeblus. (J. £. Heiz 
berg.) Brudefolf,.n.s.pl. en. Bruds 
gom med fin Brud. Brudefærd, en, 
d. f. f. Bryllupsferd. (P. H. Frimann.) 

rudefolge, ct. de Folk, der fedfage 
Brudeparret til Kirken. Brudeforer, en. 
den, ſom fører Bruden fit Brudeſtammelen 
Got b-) Brudegave, en. 

rudefolk v. el. efter Brylluppet. Brude⸗ 
uus, gt. 

ekammer, ct. bet Kamme 
Brudefengen ſiager. (Motf.) ger 

Guus, hvor Bryllup holdes. 

io — 
oraarſaget ved Brud, ſ. Skibbrud, Becus . 

Brudedragt, en. D.. 

Gave til 



- 

Brudetart — Drug. 

karl, en. Ungerſvend, der ledſager Brud: 
ominen til Kirken ved Vielfen. Brudes 
tole, en. Kiole, fom en Brud el. Brud⸗ 
m (ifær dog den førfte) er Klædt i under 
rylluppet. Saaledes ogſaa: Brudekla⸗ 

der, pl. og Brudeflædning, en. Brudes 
kone, en. gift Kone, fom efter en hos 

» Bønderne brugelig Skik følger Bruden til 
og frå Kirken. Brudekrands, en. K e 
ſom en. forhen ugift Brud (Yigebrud) bæs 
ter i Haaret. rudeleg, en. poet. Le 
ell. Lyftighed ved et Bryllup. (øblen fæl) 

J Brudeleie, et», Pogt. d. f. ſ. Brudeſeng. 
Baggeſen.) rudenat, en. d. ſ. ſ. Bryl⸗ 
dupenat, Brudepar, et. EtParBrudes 
o 
—* ſmykke Bruden og ledſage hende. til 
Kirken ell. Vielſen; Brudejomfru. Brus 
deſal, en. 1. det Varelſe, hvor Brude⸗ 
folfene ſpiſe med Bryllupsglæfterne eftet 
VBielſen. (Moth.) 2. Pene Bruder 
kammer. (Baggeſen.) rudeſang, en, 
Bryllupsſang, Brudeviſe. (I. k. Helberg.) 
Brudeſeng, en. Seng, hvori Brudeparret 
tilbringer Bryllupsnatten. At komme 1 
Brudeſeng 3: blive gift (om Piger.) . Bru⸗ 
deffammel, en. S. hvorpaa Brudeparret 
Énæler under Vlelſen. Brudeſkare, en. 
de til et Bryllup ellet ifær ved Vielſen 
forfamlede' Folk; egentlig de, fom følge 
Brudeparret til og fra Kirken. Brude⸗ 
flat, en. En ſtor, betydelig Medgift. (Ovide 
Heroid. ved Roſe) Brudeſtienk, en. 
Brudegave. (Brudſtienk. P. Clauſſen) 
Brudeſmykke, et. Smykke, hvormed en 
Brud pyntes paa Bryllupsdagen. (Moth.) 
Brudeſtyr, en. Hiemgift, Medgift. (Moth. 
elden.)Brudetale, en. den Tale, Præs 
en holder til. Brudeparret før Vielſen. 

Brudevers, et. Vers, form (trives til re 
for et Brudepar; Bryllupsvers. Brude⸗ 
vielſe, en. den præftelige Forretning, åt 
ægtevie et Par Brudefolk. At holde en 
Brudevielſe. Brudevife, en. Viſe ved! 
et Bryllup; Bryllupoſang. 
Brudden, adj. [egentlig et Slags past. 
af bryde] 1. [om har taget Skade, ér 

belig ned Brud. I Gammenfætninger : 
. ffibbrudden, verkbrudden. 2, fom ei 
er heel. (fielden uden om⸗Tal.), brudne 
Tal, Brak. 

Brudgom, en. pl.-me. IJ. Brudgumi.. 
A. S. Bred-guma.] en Mand, den Dag 
han holder Bryllup. ”Der de vare. borfs 
gangne, kom Brudgommen, og de, ſom 
vare rede, gif ind med ham til Bryllup.” 
Moth. 25. . 

Brudkioeb, et. „J Oldtiden: den Hand⸗ 
ling at flutte cu Mgtepagt ved at kiebe 
Bruden af Faderen. 
Brug, en. ud. pl IJ. Bruk. Skiondt 

dette Ords Klsn endnu ef ſynes fuldkom⸗ 
men beftemt, ev dog Falleskionnet hyp⸗ 
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Brudepige, en. En af de Piger, 

tEmbedsſager.) 

Brug — Brugsðret. 

digſt; Hvorfra iſcer fun Undtagdfe fi 
Sted ved Bemerkelſen 6.) 1. Giernit 
åt bruge, nuytte, nyde, fortære. At g 
Brug -af noget. Toiet er i B. Att 
Stade v. Brugen. ” Xr have noget i Br 

- (bruge' det) ni Brug (have Tilladelfe 
bruge det; modſat: til bie.) En ſu 
overdteven Brug df Kaffee, Tobak ꝛc. 
føre en rigtig, paſſende, flet., fat 
rug "af noget. »En maadelig Sn 

Sir. 31:22, Den naturlige Brug.” 
i. 26. (fer allerede i Bibelen af 1 
At fange Gævd faavel paa Brug, fom 
"Ciendom.” D. Lov. V. 5. 2. 2. Evne 
at bruge. At have Fornuftens, Sandſer 
Brug.… 3% Øvelfe, Forfarenhed , bot 
Adsvelſe. Ar lært noget ved Brug 
Ap de maa vide at føre ſamme fan 
til i Sluvg Levnet,” D. Lov. 4.1 
tagen Baade at- leve eller handle, S 
Seedvane. Det er her Skik og B. B 
øjen medfører det. : At være i Brug, 9 
af B. "Du dog det mindſte Ord — 
bringe fan i Brug, naar Brugen de 
vil.” Helt, ”Brug er det, ſom de fl 
giore; Bædvene det, ſom fg lang Zit | 
været (og er) Brug.” Sporog. 5. 2 
Nytte, At føre fig noget til Brug. 
Menigmands DB. ”Zil geiſtlig og verd 
Brug.” D. Lov, IIL 6. 1. ”At du ! 
have ham til fornøden Brug.” Gir. 3 
(Derimod: ”Hvilfe vi kunne beſtikte 
dette Brug.” Ap. G. 6:3. Hvor Bi 
1550 har: ”tildenne Nodtorftighed.“ 
hører ogfaa i Taleſproget: til et viſt Bru 
6. (med Art. et.) Et vift Elags Nari 
meſt i Sammenfætninger: f. E. Agerb 
Biergbrug, Jordbrug, Væringsbrug, E 
brug. Undertiden ftaaer Brug absol. | 
Jordbrug. Gan har et ſtort Brug. (Bri 
for: Næring, Bedrift i Almindelig 
tager derimod Art. en. "Rogen borger 
Brug tller andel,” D. Lov. I. 2. 
” San fidder. i for Brug.” Mott.) = bru 
bar, adj. fom fan bruget, lader fig bru: 
er flentig len vis Brug. Meget fan ra 
nyttigt fig ſelv, og dog for Dieblib 
itke btugbart, ”Cgoifterne ere i alle Lan 
blevne meget brugte, Hvor lidet brugbe 
de end ere.” Stoud. (om Skrivemaad 

Deraf: Brugberhe 
en. ud. pl, — brugelig, adj. 1. d. ſ. 
brugbar, 2. fom er i Brug, fædvanl: 
En brugelig Skik. — Brugshaver, ( 
den, fom bruger, har Brugen af en Ci 
dom , der tilbøver en anden. ”Hvor Md 
ven fun er B. af Grunden.” Ganfen c 
Ctifteret. 205... Brugemaade, en. Mac 
at bruge noget paa f. &. Jord. Srug 
mand, en. ben, ſom driver.et vift Sla 
Brug 1. Næering. ”Som tvinger Bolge 
art til Brugsmands Gærf at drive.” | 
olbisrnſen. Brugeret, en. ud. pl. X 



Bengoret — Bruſe. 

tY at tage Brun og Nytte af en Ting, 
mir iffe sige, f. E. Ford (modſ. Eien⸗ 
Vamsret.) Brugstid, en. ben Tid, hvori 
rå Yqer bruges eller dyrkes (modſ. Svile⸗ 
bå; sværdi, en. Bærdien af cen 
Sing efter den Brug og Nytte, ſom fan 
lse deraf. (Dlufſen.) 
Sruge, v. a. 2. IJ. bruka, A. 6. bru- 

me.] 1. anvende, betiene fig af en Sing, 
rr dene Egenſtab, til et viſt Diemed. 
I bruge fin Jid, fine Midler vel, ilde. 
i: b. doget ſom Middel. b. noget mod 
m Engdom, — At bruge Mund, ſtiende. 
fr b. Benene, gaae flærkt eller rende. — 
i: bruge noget op 3: bruge Alt, intet levne. 
Er truge fig >: bruge fine Evner, Kræfter 
k st viſt Arbeide af al Magt. Skal vi 
Mee færdig i Dag, maade vi bruge os. 
 bave for Skik at bruge, nyde, bære, 

. At bruge Todak. b. Paryk. nog 
—* bruges ikke her til Sandé. pan 
brager at vaſte Hovedet hver Morgen. 
. lygge Bind paa, drive ſom Næringés 

. Xt pruge Kiobmandſtab, borgetlig 
Karing. 4. At bruge (dyrke, brive) Jors 
sa. Der Bonde: bruger fin Jord godt. 
= Bruger, en. 1. den fom bruger, dri⸗ 
Kr ra Jord el. Nering. (f. Jordbruger.) Br 
»» tå. f. f. Forbruger. (flelden.) ”Hvor 
Icheidet Kal frembringes p. famme Sted, 
km Brugeren beſtiller det.” J. Boie. 
Srum, et. en brummende Lyd. (Moth.) 
drumle, v. n. 1. —8 Isl. brumla. 

f. give en dump, fnurrende, huul &nd 
xe ig. 2. knurre, ſmaaſtiende. (Moth. 
tal I.) ”Bad Manden fun brumle og 
Hige,” p. — Brumlen, en. ud. pl. 
tårommedl, en. huul Bulder. Kingo.) 

et, v.n. 1. (har.) udtrykker en 
Hanende, dump £yd, ſom brumle; men i 
Rarfcre Grad. Biernen brummer. “J 
Eforea Laven om din Bælde brummet.” 
Jagemann. Bien brummer el. brumler. 
— figurl, kaurre, ſtiende. ' 
Érune, v. a. 1. [af bruun.] glørg bruun. 

Eden havde brunet hans Kinder. — Ved 
Setlavning: At brune en Steg 3: ſtege 
Wa ſaaledes, at Pderfiden bliver bruu 
tg neget haard. At brune Smør (i Smelt⸗ 
Lrg.) — brunes, v. n. pass, blive 
brun, At brunes i Solen. 
Brunf, en. ud. pl. (Tydſt.) Hiortens 

Tarreloft, — rund, en, den Aarstid, 
te Hiorten er i Brunſt. — 
Srufe, v.n. 1. (har.) [9. brusa.] 1. give 

få ſterk fufende Syd, fom Havet eler Lufs 
ken, naar de oprøres af Vindene. Cørn, 
Test, Stormen bruſer. brufende Bel: 
ar, Den brufende Flod. 2. fomme ti 
"ating, hæse ell. bevæge fig med Skum⸗ 
ER og brufende Syd. Kalt brufer med 
et, — »Saalenge Havet brufer ind 
Wt den danſte Strand,” S. Blicher. 

⸗ 

125 Bruſe — Bryde. 

Havet bruſer dp ved Stormen. »Et Hav, 
hvor Bolge brufer mod Bølge, og Strom⸗ 
mene ftride mod hinanden.” Kampmann. — 
gurl. brufende (hefrige)'Lidenstaber. Han 
rufer let op 3: han ev meget hidſig. 

»Andagten ſtiller det bruſende bierte.” — 
Naar Sindet bruſer i Lidenſtaber.“ Myn⸗ 
fler. 3. brede fig ud, ave fig ud. Hans 
Haar brufer ſterkt. Ogſaa act. fanen 
brufer fig op. — Brufen, en. ud. pl. 
Havete lgernes Bruſen. 

Bruſt, en. (I. Briask.] en hvidagtig, " 
faſt og elaſtiſt Beftanddeel I dyriſte Leges 
mer, fom er haardere end Kisd, men bis⸗ 
dere end Been, og ſom f. Gr. beflæder, 
Benenes Ænder, tiener til Forbindelfe 
imellem dem, udgior endeel af Næfen hog 
Menneſtet, m. m. Cartilago. —= bruft- 
agtig, adj. ſom ligner Bruſt. Bruſt⸗ 
dyr, et.… kaldes hos Nogle Amphibierne 
(Zrybdyrene) fordi endeel af dem have 
Bruft i Stedet for "Been. Bruſtfiſt 
en. En Claſſe af Fiſke (Chondropterygti) 
udmærfede p. deres bruffagtige Been, ogv. 
deres Giellers færegne Dannelſe. Bruſt⸗ 
hinde, en. En fiin Hinde, ſom omgiver 
Bruſten; Bruſthud. (Perichondrium.) 
Bruſtplade, en. Bruſt i Ledemodene, der 
har cen flad Skikkelſe, liig Plader. (Sax⸗ 
torph.) = bruffet, adj fom beftaaer af 
Bruſt. Den bruffede eel af Ræfen. 

Bruun, adj. pl. brune. [A. S. brun.] 
kaldes en mørt Farve, der ofteft opftaaer - 
ved en Blanding af Cort og Rodt. (deraf: 
fortebruun og bruunred.) Af de svrige 
fammenf. Ord fan mærfes : bruunagtig, 
adj. d. f. f. bruunladen. bruunbliſſet, 
adj. bruun med hvid Blis i Panden. (om 
Heſte og Qvcg.) bruunguul, adj. —* 
har en morkeguul Farye, der falder i det 
— t! rr n. 8. fre 

osſile , af bruun Farve, forſtiellige 
a de egentlige SÆR eller Sortkul. 
ruunladen, adj. noget bruun, ſom ſeer 

hruun ub. bruunlodet, adj. bruun⸗ 
rvet. Bruunrodt, et. Et Slags 
kker af bruunrod Farve. Bruunſpaan, 

en. et Slags Farvetræ, hvormed farves 
Rødt og Bruunt. Bruunſteen, en. et 
Mineral af. bruunladen Farve, hvoraf ; 
fan udbringes et eget metallig Stof (Mans 
gan s Wetallet,) Magnesium, 

Bruus, en. brufende Lyd, Stei, Bul⸗ 
der. (Moth.) | 
Bruushane, en. En Fugl af Vibes 

hvoraf Han⸗ Slegten, i be nordlige Land 
Arabe af lange nen har omkring Halfen en 

Fiedre, ſom den reiſer i Veiret naar den . 
er vred, Tringa Pugnax. 
Bryde, v.a.ogn. bred, brudt. [X. S. 

brytan, J. bridta og brydia, knotke med 
Zænderne.] A. act, 1. bringe noget Heelt 

' med Magt til at ſtilles ad, til at brifte 

1 

et Slagg 



Le 

. Bryde. 14126 Bryde — Bryggerlaug. 

eller'knekkẽ. (Jof. brække.)“ At bryde en ud. En ſteerk ved bred ud af alle h 
Green af Zræet. bryde noget i Stuffer, des Lemmer. b) opftaae pludiclig, a 

= 

"Ø 

B. en Dør op. At b. over, b. noget, faaz en, Plads til Brydekamp. Brydeſta 

”B. neutr. 1, deels elliptiſt i Zalemaaden: — brydelig ;- adj. am fan brydes, [ad 

„op med en Samtale. At b. frem, trænge med noget. — Brydning en. pl. —: 
. haltigen og med Magt frem.  Fienden Gierningen at bryde i indeligb 

itu. At b. (aabne) ct Brev. b. Seglet Haft og voldſomt. Man troer at en K 

pan et Brev. At bryde fer, d. f. ſe brage. er nær ved at b. ub. (f. udbryde.) c) 
2. lide fade paa moget'vcd Brud. At b. ud i Latter, i Klager, i Skieldst 
b. (bræekke) én Arm, et Been. 3. fplitte (2: pludfelig lade bære.) 8 
ad med Magt. At bryde den fiend 

Linie (i Sse⸗ og Landkrig.) 4. —5 — af da bryder ud i Sang, thi Folelſen er 
5. tafte tils og Ordet felv er Klang.” Bagg. (3 

bage: (om Lyfet.) Solſtraalerne, Lyfet briſte, 4.) 2, i Mineralogien, om Ertfer 

noget 3: drille, narre. 10. gnave, trykke til gen gade fammen i Favn at brydes.” ; 
åov. IV. 11. ==  Brydejord, en. d. f. 

Heſten er brudt (fadelbrudt.) - 11. At b. Brudager. Brydekamp, en. Kam 
Steen af Jorden, Erts, Metaller af Bierget, hvori To brydes. (Moth.) Brydekon 

3: faae det cpå lssbrudte Stykker. 12. Med en. Konſt, ſom lærer Færdighed i Bryt 
vræpus. og adv. At' bryde noget loſt. kamp. Brydeleg, en. Bryden, Brot 

i? br de ned, rive ned ved af bryde. At. kamp, for ei er fov Alvor, Brydeplat 

ledes at det gaaer heelt over. At b, ud, en. Stang til at bryde Steen op af Je 
bryde en Steen ud af Muren. 13. At ben, o. d., Brydetag, et. Tag, Gr 
bryde fig om, ændfe, bekymre fig om. — med Hænderne i Brydning eller Brydele 

At bryde (Venſtabet, Forbindelfen) med. fig bryde. — B en. ud. pl 1. Gie 
cen; og figur. Det" bryder i alle mine ningen at ——æ cen, 2. Gie 
Lemmer (om Sygdom, Vark 0.d.) deels ningen at brydes. — Bryderi, et. pl.—: 
med nogle præpos. Xt bryde af, holde Beſparlighed, Uletlighed. At have B.« 

cd. - 
rød frem af Ouulveien. Solen brød frem brydſom, adj. ſom volder Bryderi, b 

af Skyerne. Dagen bred frem. — Art b. fværtig. ” ' ” 
igiennem 2: trænge fig m, Bold igiennem; ryg, en. ud. pl. ſaameget, ſom bry 
— bryde ind, giere Indbrud; frænge volde ges paa eengang. En Bryg FIK 
fomt og haftig ind. Tyvene brød ind om Brygge, v. 2. 1. fJIél. brugga.] la 
Natten. Fienden er brudt ind i Landet. en Drit ved Mognin 3. iſerom Øl. 27 
— bryde løs, gaae log ved at brifte; brygge ØL, Eddi Brygger, en, pl.- 
yttre fif med eet, Den længe dæmpede ben, ſom gier Mæring af at brygge br. 
Vrede brød omfider los. — bryde op? Brygggergaard, en. G. hvori ct Brngg: 
a) aabne fig paa ny. Saaret bryder op er indrettet. Bryggerhuus el. Bryghuu 
paa Ny. 5) rykte op fra et Sted. At et, Huus, fom er indrettet allene Hil Bro 
b. op med Krigshæren, — At bryde paa, gert. Kongens Bryghuus i Kisbenhav 
arbcide paa at faae noget brudt eller Bryggerkar, et. Et af de ſtore Kar, fe: 
brættet, Søen bryder paa Klipperne, bruges i Bryggerier. Bryggtzerkarl, e! 
paa Skibet (ſtyller ind paa med ftærk den, ſom under Bryggeren foreſtager 
Magt.) “En Ting ſiges at brekkes, naav " Bryggeri. Brygygertiedel, en. den Ki 
den gaaer itu ved at bryde pan den.” - del, hoori Malt toges med Humle til u 
Sporon. — At b. ud af et Fængfel, und⸗ eller ØL. Bryggertnegt, en. vinge 
tomme v. Udbrud. figurl. 2) komme plud⸗ Tienefteforl t tnggeri,  Brygac 
felig ftem eller tilſyne. Her brød Ilden laug, et. Laugsforening af Brygger 

” me 
g — ⸗ 

U 
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ragmærintg, en. Neoringsbrug ſom 
meat. Syre mv en. Dun, hvori 
Sergaerficdel er indmuret. z 
mer, en. En Pige, ſom i en flor RAR 
hæng raa Landet foreffaaer Brygning 
Ezantag. Bryggerredſtab, ct. Alt 
Rd, fom fører t. et Bryggeri. Bryg⸗ 
mure, en. Slæve, —* en Bitende 
1 ere. vene, eh. . tngz 

fart i fore Bree gerier, = Bryggeri, 
per. 4. det Neringsbrug, at brygge 
It rive eri. 2. Indretning 
u inge i def Store, og Stedet, hvor 
kstan Indretning er. — Bryggers, 
kt Sted i et Huus, hvor man har 

Macon og brygger. — Brygning, en. 
-et, Gierningen at brygge. Olbryg⸗ 
5 Etdilcbeygning. J 
Brygge, en. pl.- e. ED Bryggia.] 
lading fil at lande ved, Stibbro. — 
xggeleit, et. Skibets Leie, ſortsiet 
ler Brygtze; ell. Sktibshavn med An⸗ 
Has og vnggt. (PP. Elquſſen.) — 
tsupenge, pl. Havnepenge. 
drllup, et. i. - per. [Jél. Brudlaup. 
€. Bryd-lopa.] Zeſtlighed, ſom fin⸗ 
ten i Anledning af Giftermaal og 
simelfe, ſom og det derpaa følgende 
i, At have Bryllup, holde B. (om 
IX Srolevede.) At gøre (3: befofte) et 
Yip. Brylluppet varede-i 3 Dage. — 
lnpsbrev, sål ſtriftiig Jndbydelfe til 
NOD, upsdag, en. Dagen, 
rrilten et Bryllup holdes, 
Magt, en, Klæder, ſom enten Brud 
Ltudgom, eller Bunllupsgiæfter bære . 
! et Stollup. (Baggeſen.) Bryllups: 
k ns. pl. de, ſom bivaane et Bryllup; 
Anriglaſter. Hupsfryd, en. 
* SNGAN mm et Brolup, øb 

HS eg Frugt og ra.” ⸗ 
tår, —A pen. Alt hvad 
erer til. Brylup og- Benlupsgilde, 
M  Bryllupsgilde, et. Gilde, form > 
le Brylupsdagen. Bryllupsgieſt, 
"i, fom deeltager I et Bryllupsgilde. 
mlupsheitid, en. Hoitid, fom finder. 
IR ned og efter Vlelſen. Bryllupe⸗ 
im, Bradeklole. (IF. £. Heiberg.) 

dmefleder, pl. og Bryllupstlædnin 
- Amlupédragt. Brylltpsnat, * 
tat, fom følger paa Bryliupsdagen. 
mer RE 7 en. Pynt tit Klæder og 
um lm, fom bruges ved et Brulup ; 
— Geſſel.) Bryllupoſtik, en, 1. Stit, ſom i et viſt Land, en vis 
n, følges ved Bryllupper. — Bryl: 
nede, (n, Ugen, hvori Bryllupsdagen 
Åren, et, vl.d. ſ. IIel. Brun, 
"att adftagende 
TBiergetg 
I Sardel 

Bryn.] 
» overhængende Kant. 

nm,” gammeld. Bibeloverf.) 
d. ſ. f. Øiebryn. (Deraf: 

£ 

de” A. S. Vedel. 

Bryl⸗ 

i. 

Bryn — Bryſt. 

Brynftiel, et. den Deel af Panter, fom 
er imellem Otenbrynene. V. S. O.) 
2. Overfladen eller det sverfte af en jævn 

brvn. * 

Brynde, en. ud. pl. 1; Ild, Brand, 
”Da Ilden var kommen i fin falde Bryn⸗ 

2. ftæri, brændende 
fede. ”Bolcné pede og.” P. Clauſſen. 
3. . indvortes Hidfighed, heftig Lidenſtab; 
færd. om Kisnédrift og Elev. 
fin, forglem en daarlig Brynde.“ Evald. 
(Ordet er i Taleſproget lidet brugelig.) 

B en. pl.-r. [9. Bryni.] 1. Eg⸗ 
gen ber farpe paa en Ting. (Moth.) 
2, Bryneſteen. , 

Bryne, v. a. 1. IIsl. bryna.] bhvæffe, 
— ſtarp. ka > — Bryne een, en, 

libeſteen. 
Ærynie, en. på -t. [ældre T. Brunia.] 

Banbfer … Darniff.  ”Hvad duer flærf 
rynie paa fttælvende Bryft, og gode Pile 

i ræd Mands Haand?” Vedel. = Brhnie⸗ 
—* en. pl.-t. den Deel af Ruſtningen, 
om bedætfede Laaret fortil, og naaede 

fra Underhoften til Knoet, hvor den ſlut⸗ 
tede fig til Knæftyftet. (Moth. Jahn.) 
Brynickrave, en. den Deel af Harniſtet 
eller Jernruſtningen, ſom bedœkkede Hal⸗ 
ſen. (Isl. Halabiörg.) 

Bryſt. et. IFei. h ioat. 4. &. Breost.] 
4, den forreſte Deel af Menneſkets Overs 
krop fra Halſen til Maven, At ſlaae fig 
for Bryſtet. [bruges ogſaa om Pattedyr 
(jvf. Bringe) og Fugle, ſaavel levende 
ſom ſlagtede; 6. Kalvebryft, —3 
Baafebryft.] 2. de indvendige Dele, 

"Balder 

4 

have deres Lete i Bryſthuulheden. At have” 
et ſlſet, fvagt Bryft (hvorved ifær menes 
ungen.) At have Smerte i Bryftet, ondt 
for Broſtet. At bruge noget for Bryſtet. 
3. pl. Bryſtg (ud. sing.) Qvindebryſter, 
Patter. 4. Bryſtet paa en Rok, det. flade 
træ, hvori Armene, fom bære $ 
fæftede. (Moth.) = 

iulet, ere 
ryſtarv, en. i Lov⸗ 

Ting, færd, af Band. Havbryn, Vand⸗ 

lproget : Arv i nedftigende einie; modſat 
agarv. ſtbeen, et. det Been, 

ſom ligger foran imellem Ribbenene, og 
med diſſe og Ryghvirvlerne danner Bryſt⸗ 
huulheden. Sternum. Bryſtbetændelſe, 
en. Betændelfe I Bryſtet. 
et, Malet, udhugget eller ſtobt Billed, 
fom foreftiler en Perfon indtil det ne⸗ 
erfte af Bryſtet, Bryſtbom, en. den 

forreſte Bom i en VBæv, hvorpaa det væs 
vede Zøt omvindes. Bryſtbyld, en. 
Byld inden i Bryftet, Lungebhib. Bryfi⸗ 
bælte, et. Bælte eller Baand, ſom bæres 
oin eller under Bryſtet, ovenfor Balte⸗ 
ſtedet. Bryſtdrik, en. Lægedrit for Bryſt⸗ 
ſygdomme. Bryft en. Nattroie uden " 

Bryſtbilled, 

Ærmer eller Undertrø e, tær for Wand: 



fore. 
. Paa en 
med Bryſtfinner. bryſtg 

Ffieldent.) 
gængs.” Ordſpr. by ſtzguge vender jeg 

Bryſtp 

(Thorax.) 

Bryſt. 

Bryftfinne, en. den forreſte Jinne 
Fig. bryſtfinnet, adj. forſynet 

ængs, adv. 
med Bryſtet eller Legemet vendt tige imod. 

»Falſthed gaaer et bryſt⸗ 

mig imod den truende Klippe.” (Collins 
Overſ. af Fichte) Bryſtharniſt, et. den 
Deel af et Harniſk, ſom bedekker Bryſtet. 

hiul, et. Mollehiul, ſom drives af 
et Bånd, hvis Strøm falder paa Hiulet, 
omtrent £ lige Haide med dets Axel. (NIL 
lingtons Naturlære ved Urſin. Pag. 199.) 
Bryſthuulhed, en. den Hunlhcd å det 

. mennejtelige Legeme, fom ved Mellem⸗ 

gulvet ſtilles fra Underlivet, (dgfaa : Bryft 
hule.) . bryfthøi, adj. faa høi, tom 
op til Bryftet. En b. Vold. . 2 ſt⸗ 
Page, en. ſmaa Kager af Sukker og andet, 
fom bruges for Bryſtet. Bryſtkiod, et. 
Kisd af Bryſtet, f. Er. paa Fugl. 
Bryſtklemmelſe, en. indvortes Klemmelſe 
iBryſtet. ampe, en. Krampe i 
Bryſtet. Bryſtmiddel, et. Legemiddel 
mod SAP — (Saaledes: Bryſtdraa⸗ 
ber, Bryſtmeel, Bryſtpulver, Bryftfaft, 
Bryſtſukter, Bryſtthee, 0. fl.) 3 

naal, en. pyntelig mean, hvormed Hals⸗ 

kraven fæftes ſammen p. Bryſtet. Bryſt⸗ 
plade, 7— neg irer RAE af 
en Fu om ſtydes efter ved Fugleſtyd⸗ 
mn & b Bryftplov, en. Et Slags Haand⸗ 
plov eler Spade, ſom en Wand flyder 
emad med Bryftet, og bruges til at afs 

fre Granfvær eller Hedetsrv. (Dluffen.) 
En liden Pude, fom for 

Bryſt⸗ 
er, 

ude, en. 
Varmes Skyld lægges p. Bryſtet. 
rem, en. S. Bringerem. Bry 

Bryſtſtrimmel I Stiorten hos Mands p 
foir; Kalvekros. (B. I. Lodde. uſſedvanl.) b 

ryſtſaar, et, Saar i Bryſtet, eler ſom 
aaer ind i Bryſthnulheden. ryſt⸗ 
iold, et. paa Inſecter: en haard Plade, 
om 'bedeœkker Bryſtet eller Mellemdelen. 

Bryſtſmykke, et. S. der 
bæres paa Bryſtet. Bryſtſmakke, en. 
Et Klodningsſtykke, Fruentimre bære for 
Bryſtet. Bryſtſtrimmel, en. En Kruſe 
eller Strimmel af fiint Lerred ellex lignende 
Toi, ſom Fruentimre bære oven over Bry⸗ 
ſtet. Bryſtſtykke, et, 1. den Deel af 
et ſlagtet Dyr, ſom udgiøt Bryſtet. 
2. et malet Bryfibined 3. Bryſtſtykket 
et Harniſt.  bryftfoag, adj. fom har et 
ſvagt Bryſt, foage Lunger. Bryftfvags 
hed, Bryſtſyge, en. Spaghed I Bryſtet, 
og færd. i Lungen. ryſtvorte, en. 
Borte paa Mandfolks Bryſt og Quindfolks 
Patter. Bryſtværk, et. bryſthoit Git⸗ 
ter eller Rekvcerk, f. E. omkring en Taarn⸗ 
flade. (Baggeſen.) Bryftværn, et. én 
broſthoi Forheining paa den Side af en 

. Bold, der vender imod Marken. 

128. Bryſte fig — Breektejern. 

Bryſte fig, v. rec. 1. egentli 
Bryſtet I Veiret; men brugeé meft f 
for: hovmode fig, gisre fig flor; gin 
til af noget. ”Men tør fig Stolthed 
af tryglet Fortrin bryfte.” O. G. M 
»Rom bryftede fig af Frihed, da 3: 
Cæfar behandlede dets Borgere ſom 
ver.” Schytte. 

Bryftes, v.n. pass. faae Bryſter. (M 
Bræde, v.a 1. [IJ. bræda. A.S.b 

torridus.] 1. ſmelte; om fede Ting. 
bræde Ømsr. Moth. (forældet.) 2 
bræde et Skib, beſtryge det med fa 
Beg og Ticere. (S. Bradebænt,) 
Brade, et, pl. Bræder, h. s. [% 

Bræd.] S. Bræt; da Bræder fun bi 
i pl. En Tylt Bræder. = Heraf: Be 
avl, Bvrædegulv, Brædehuus, Vr 
uge, Brædejfuur, Brædevæg, Br 
vær? (noget fom er ſammenſat af 9 
der.) o. fl. | 
Bræge, v.n. 1. Char.) Skrige fo: 

Faar eller Sam. — Ærægen, en. ud. 
Braæk, en og et. pl. d. ſ. 1. Briſt, Re 

Bræt i Tai. At flyde Bræt paa en & 
2. Skade, Mangel, Broſt. (lidet bru 
»Helbrede Menneſtenes Sygdomme og 
tens Brak.“ Bagg. N. Klim. | 

Brælfe, v. a. og n. brælfede og I 
art. bræffet, pl. brækkede. [Nogle É 
* det intranfitive Verbum. part 
bruffen, pl. brukne, ſom høres i dagl. 
Dette, formodentlig nærmeft af det 2: 
(breden) optagne Verb. bruges gi 
ſom v. a. bryde i 1fte til 6te Bemad 

of. ſonderbryde. Sildigere Sprog 
ar indført, af man oftere betiener fi 
ælte end bryde, naar man vil udt 

at noget gaaer itu ved Brydningen. 
ræfTe er, at gisre ſaaledes Vold på 

Ting, at ben mag gaae itu.” S 
Desuden bruges det i følgende Ud 
At brætfe Papir, folde det, læggs 
paa. — At brække en Flaſte, et Antec 
cer at brætfe Hul paa 2: bruge fi 
Gang deraf. — At brakke Halſen, br 
figurl. for: omkomme paa en 00 
Maade, At brakke Laſten (Stibela 
tøre, aabne den. — Wed præpos. rå 
At bræffe a » brætfe en £Laaé fra, br! 
noget beft, b. en Muur ned, b. en 
op, b. noget midt over, bræffe en 
ud 2. — At brakke fig, v. rec. 
kaſte op. (I ældre Skrifter og i Joll 
bryde fig.) — b) bræffe, v. 0.1. 
gaae itu. Derſom Grenen ikke under 
teg, brætter den. 2. Med præpog 
brætfe (bryde) igiennem et Gierde. 
b. ind i et Guus (glöre Indbrud. 
brætke (bryde) ud gf et Fængfel. = 
hammer eller Brekkehammer, en. 
at bræltfe Muurværf ined. Bra 
et. Jeruredſtab til at bræffe med. 



… 

⸗ 

Brættelig — Brænde. 

Fig, adj. ſom lader fig hrokke; for let 
bratteå, ffist. Brækmiddel, et. Læge=, 
£"Ni, fom indtages for at fomme til at 
he, ned, en. Frugten af et ame⸗ 
rr Zræ (Jatropha L.) fom er et vold⸗ 
kr: Krakmiddel. Brætpulver, et. 
Sirtnittet i Form af Pulver. Bræt: 
wi, en. Koden af en americanſt Plante. 
(Iprccuaaba.) ' Brætflang ell. Brække⸗ 
kom, en. Jernſtang Ul at brakke med, 
Keisd. Braktoai cer Brakketoi, ct. 
adech til at bræfte med. Brækvand, 
r. Sræfmiddel, opleft I Vand.:  Brat: 
min, en. Et Bræfmiddel, ſom beſtager 
ef Sratvifafteen fat paa Viin (vinum 
meticum.) Brakviinſteen, sen. Et 
cracrat af, Antimonium og Viüinſteen, 

ha trages forn-et almindeligt Brokmiddel. 

Srzhuiug, en. pl.-er. 1. Gierningen 
if tirtfe; eller det at brakkes. Iſens, 
Belkroalerned Brækning. (Ivf. Dagbraæk⸗ 
raz.; ,2. bet, at brokke fig, Opkaſtelſe. 
ramme, en. pl.-r. [X. &. Brymme.] 
5 Xand efl. Bord om et Klætebon, ifær 
BR Yimtelfe,. — Deraf: bræmme, v. a. 1. 
kit: met Bremmer. bræmmede Klo⸗. 
kr. "Naar Maanen brammer Selver⸗ 
ka Kant,” Ohlenſchlaͤger. 4 
.Åræms, en. ſ. Brems. aA 
Brandber, adj. ſ. v. a. og n, brænde. 
Brande, et. ud. pl. 1. Ved eller Træ, 
k (za vitt det bruges tilBrændfel, Bræns 
ed. Egehrende, Bøgebrænde. En 
13. et Scykke Brænde, Tort, vaadt 
ak. At lægge B. i Kakkelovnen. 

»t ſ. ſ. Brændernærfe. — Brændebærer, 
I. Karl, form bærer Brænde op i Huſet. 
kandefang, et. Forraad af Brænde, 
kr af Stod til Brendſel. Brænde: 
kager, en. den, fom-nærter fig af at fave 
[isage Brænde, Vedhugger; (f. Sav⸗ 

.) Brændehuus, et. Huus, hvor 
errde giemmes. (Gadledee: Brændes 
er, BrændeFielder, Brændeloft, 0. fl.) 
xendemengel, en. - Mangel paa forne⸗ 
mt Brænde eller Brendſel. Brændes 
bo, cm. Olufſen.) d. f. f. Brændfelftov. 
kardeffærer, en. Savjfærer. . brændes 
rende, adj. v. ;fom bevirker, hielper 
: Brændefparing. b. Ovne. (5: uffen.) 
eendeſparing⸗ en. ſparſom Anvendelſe 
Brendſel.“ Brændeved, en. Ved, 
e it tiealig og bruges fil Brændfel. 

deere, en. Øre, fom bruges til 
tratchugning. ' i 
Brænde, v.a.0gn.2. [Jél. brenna.] 
»3ct 1. fortære eller fade fortæres ved 
Rk, Xt b. Papirer. brænde noget op. 
: Sebrænde,) At b. cn By af. At b. 
' 3: bringe nd ved Dielp af Ild; eller 
me ved Ild. At brænde Guld ud af 
alener. (eller Bb. Galoner ud.) At b. 
Dang Ordbog L ! 
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et Kakkelovnoͤrer ud. 2. ſaare, beſta⸗ 
dige, forderve ved Ild. At brande fig 
paa Ilden, paa en Kakkelovn. Stegen, 
Kagen er brændt. — figurl. om ſpiende 
Smerte. At brænde fig paa Nelder. En 
brændt Skade. (Man figer oyfaa fiturl. 
en brændt' Lugt.) 3. virke, tilberede, 
gisre til Rette v. Ild eller ved et hedet Red⸗ 
ſtab. At b. Brændeviin. brænde Tliære, 
Tran, Kalk. At b. Haaret m. et Brænde; , 
jern. At brænde (ell, füinbreende) Selv 5: 
renſe det ved Smeltning fra al Tilſetning. 
4. bruge til Lysning eller til Brendſel. 
Ut b. Vorlys; b. Olie i Lampen; b. Torv 
paa Skorſtenen. 5. mærte med Brænde: 
jern; give Brændemærte, "At b. Qvæg, 
b. Sviin ind paa Olden. Han blev dømt 
til at pidſtes og brændes (rettere: brændes 
mærkes.) 6. Om Solſtraalernes umid⸗ 
delbare Virkning. Solen brænder mig lige 
Anſigtet. (jvf. folbrændt.) absol. Soler 
brænder ftærfti Dag. B. nentir, 1. ftaae 
i Lue; fortæres af Ild, Ilden vil itfe 
ret breyde. Hufét Brænder (cv i Brand.) 
Det brænder i Ovnen. Det har brændt 
i Nat paa to Steder. Alle hans Bøger 

4 

brændte. Gaarden brændte af (blev ganjte .' 
ødelagt ved Ild.) At brænde inde, miſte 
Livet ved en Huusild. At b. ud, holde op 
at brænde, brænde til Ende. Lad Ilden 
b. ud. Ilden er brændt ud. (udbrændt.) 
2. fatte Ild, holde Ild vedlige. Denne 
Torv brænder meget let, Det vande Træ 
vil ikke brænde. 3. give Lysning ſom 
Ildslue. Lyſet, Ilden brænder klart. 
4. give ſterk Varme fra fig. Solen bræu⸗ 
der ftærft i Dag. (ſ. ovenfor A. 6.) En 
brændende Sandorken. 5. forvolde en 
meget ſtarp, bidende Smag celler: fvignde 
Fornemmelſe. Peber brænder p. Tungen. 
En brændende Smag. Nelderne brænde, 
6. figurl. være beherffet af en Lidenſtab 
eler ſterk og levende Folelſe.“ Naar en 
Helt af —8*8 brænder.” Rein. At b. 
af Kierlighed, Dad, Vrede. | De brændte af 
Begicrllgycd efter at maale fig m. Fienden. 
== brændbar, adj. fom har den Egenffab,' 
at kunne fænge og brænde. Deraf : 
Brændbarhed, en. ud. pl. = Brændebrev, 
et. d. f. f. Maalebrev. Brandeglas, ct. 
Et conver flebet Glas, der ſamler Sols 
ſtraalerne i et Brendepunkt, og tænder hvad 
der bringes i dette.Puntt.  Brændejern, 
et, Redſtab til at brænde Marke i noget, 
el. til at brænde og kruſe Haaret. BDræn⸗ 
demærte, et. indbrændt Mærke, ifærTyves 
merke, fom brændes i Panden eller paa 
Ryggen. brændemærte, v. a. 1. paa⸗ 
ætfe Brændemærte. . Brandenelde, en. 

elde.  Brændeold, en. den Tids⸗ 
alder, da man el begrov, men brændte de 
Døde. (P. Clauſſen.) ændepenge, D.s. 
pl. P. ſom betales for at indbrænde Q væg. 

(9) 
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ſiraalerne, ſamlede ved et Brændeglas cl. 
Brændefpeil, tænde.  Brændefpsil, et. 
— Metalſpeil, der virker ſom Bræns 
deglaſſet. Brændeviin, et. (efter nogle: 
en.) En geiſtig Drik (Spiritus) ſom vir⸗ 
kes ved Deſtillering af Korn, Druer eller, 
andre Frugter. At årænde Brændeviin. 
Deraf: Brændevimsbrænder, en. den, 
hvis Syfſel er at brænde Brændevtin, 
Brændeviinsbrænderi, et. Indretning, hvor 
der brændes Brendeviin. Brandeviins⸗ 
brænding, en. Brændeviinskredel, en. 
hvori Brendeviin deſtilleres; hedder ogſaa: 
Brændeviinspande,. Braændeviinsmand, 

en. 1. En Bræendeviinsbrender. 2. cen 
ſom udfælger Brændeviin. Brænde: 
dünstoai, et. Alt hvad der hører til Bræns 
deviinsbrending. Bræendevinsverk, et. 

d. ſ. ſ. Brendeviinsbrenderi; o. fl. andre. 
= Brænden, en. udepl. Gierningen, at 

” Brænde. — Brænderi, et. Indretning til 
at virke ved Ild cder til at brænde, for 

. Cr. Kalk, Teglſteen, Brændeviin, m. m. — 
brendhed, adj. - ildhed, brændende hed. 
ØBrændbede, en. md. pl. Hede, fom har 
en Orgd, at den frembringer Brand. — 

Branding, en. 1. Gierningen at brænde, 
Å Ordets torfficll. Bemarkelſer. 

des. Muurfteen. 3. Belgebrud, 
Soſtyrtning imod en Strandbred. »Baa⸗ 

den kantrede i Brendingen. — Brænd⸗ 
offer, et. Offring, hvor hele Offeret for⸗ 
tæredes ved Iid. — Brændovn, en. Ovn 
til at brænde noget f, f. 
Kalt, Porcellain, m. m. 

En Materie, tienlig til at giore IM med, 
fom bruges til at brænde. Atbruge Torv 
til Bræendſel. — Deraf; Brændfelffov, en. 

.S. hvori der hugges alene t, Brændeved, 
eler ſom ovelftes iſer til denne Beſtem⸗ 
melde. (Olufſen) Brandſelſpilde, en. 
unyttig og sdfel Anvendelfe af Brændfel, - 
(Dluffen.) | 

Bræt, ct. pl.-ter. IT. Bret, i Stedet 
. for pl. Brætter br. fædvanlig Bræder, 

ſ. Bræde.] Et Stykke, ved Gaven uds 
ſtgaret Zræ af betydelig Længde, fædvanl. 
af en Tommes Tykkelfe og af forſtiellig 
Brede. J Norge: Bord, — Ogfag: mindre 
Stykker af et heelt Bræt; eler hvad der 
gisrtes af et Bræt, er daunet fom et Bræt. 

ambret, Zarrebræ Tegnebrat, o. fl. 
— Brætfpil, et. Spil, der ſpilles med 

Brikkter eller paa et Bræt. + ' 
"7 Bred, et. pl.d.f. IJ. Brand.] 1. et 

af Meel, ved Eitning i Band (ell. Welt) 
- og ved Bagning tilberedet Fedemiddel. 
Avedebred, Rügbrod, Grovbrod, Skibs⸗ 

Brød (uden Smør 
a) Livsophold. At 

bund 

. brød. Et Stykke tørt 
"el, Suul.) 2, ſigurl. 

P 
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Brændepyntt, ct. det Punkt, hvori Sol⸗ 

B) Zienefte for Ko 

Brod. 

fig. 

2. ſaa⸗ 
" møget af eg Sing, ſom påa engang bræns 

En B. 

Ex. Manrſteen, 

Brændfel, et. ud. pl. [af v. brende.] 

; fy Anden, 

haardere Decl af Brødet. 

for Livets Ophold. (Gvåld.) Brodſtu 

Brød — Bredſtumpe. 

fortiene fit B. vaa en ærlig Maade; d 
daglige B. ”Cøge Brødet paa Betr 
erens Veie.“ Mynſter. »Den Mand, fo 
— ikke ſtrev for Bifald el. Brod.“ Rei 

og Len. At være 
eens Bred, . At have mange Folk i 

c) Embed, Betiening, Levebt 
Atifidde Tæt godt Brød. = Bredbegt 
en. den, fom nærer fig af at bage Br 
ifær Gronbrødb. Brodbagning. en. Gic 
ningen at bage Brod. e,t 
Bakke, hvorpaa Brød fættes frem m 
Bordet. Brodbund, en. den Side | 
Brødet, hvorpaa det ligger i Bagerorne 
(Moth.) Braodfrugt, en. Frugten af 
Zræ., ſom ifær har hiemme paa Øerne 
Sydhavet. (Artocarpos.) Bradfo 
en. 1. den Deel af Menneſtets F 
om beftaaer i Brød. 2. Livsophold, Fe 
——— brødføde, v.a.tgr 

1. forſtaffe, frembringe Brodfode. De 
Land har iffe Korn nok til at brod 

2, give Underholdning, Livsoph 
At'b, en Familie. Bredhakke, en. 
Gicmmefted til bagt Brød. Brodke 
en. Kage, . hvortil bruges revet Brad, 
Stedet for Meel. Brodkammer, ct. 
hvor Bred glemme; f. Er. paa Xri 
flibe.  Aredtniv, en. K. fam brugs 
at ſtere Brød med. Brødfone, en. 
Kone, der gaaer omkring og udfælger Bu 
Brodkorn, et. Korn, fom er tienli 
eller ev beftemt til Brød. Sadekorn 
Bredkorn. Bredkrumme, en. den int 

ſom fattes Bred, (”3 
Starer,” Herg.) men 

Konſt mig bredles ef forlader.” fe 
3. ſom ér uden Levebrod. "Han et 
bleven brodlos. Mange brødlefe Fa 
lier, — Brodmangel, en. ud. pl. Man 
paa det fornødne Brød. Bredmarke, 
Kiendemerke, ſom Bagere fætte 
Brød, Brodnid, en. - Misundelfe m 

ſom har lige Næringeret 
ftørre Indkomſt. Brodpoſe, en. 
fil at giemme Brød i. Brodrug, 
Rug til at bage Brød af; modfat væ 
rug. Bredfeg, en. Gag, der rr 
kommer Liveté Ophold. ”At anſee Sif 
maal fom en blot Braedſatz.“ Rahb 
Brodſtimmel, en. Skimmel, der fat 
fig paa Brod af Fugtighed og RXlde. 
mullen.) Brodſtorpe, en, den » 

Brodſm 
en. på. rt. Brød, fom er gaaet i Smul 
Braodſorg, en. Sorg for det daglige 
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ce. et int Styfta B. (Moth) Brod: 
farre, en. Suppe, ſom fornemmelig toges 
rv. Sred. Bredtart, en. En af Øvrig: 
Kris given Beſtemmelſe for Brødprifer. 
bredtreng, en. Brodmangel. Brodtyv, 
r, fgarl, 1. den, ſom fager Koſt og Løn, 
sen at gløre fuldeſt derfor ved Arbeide; 
mn unttig Tiener. 2. den, ſom ager 
Krring fra andre, ſom gier Indgreb i 
3 andens Nering. (Sneedorf.) Brød: 
rim, et. en ledſtende Drik, af fogende 
Em, ſem gydes pag Brod må Citron: 
kece og andet. Brødvidenffab ; en. 
5, fem man færer, for derved .af vinde 
fars Ophold (Brødftadium.)  Breds 
zogn, en. Vogn, hvorpaa Brod føres leſſe⸗ 
mt, f. Er. ved en Krigsher. 
rede, en. ud. pl. (3. Brot.] 1, For: 
in, Ekvld, Forbrydelſe. (dog bruges 
kt Afte form et haardere udtenE.) FJeg 
valn B. i denne Gag. 2. Pengebod, 
høariraf, (d. £ov.) = bredefri, adj. 
kifri, uden Brøde. ”Den er ei Træl, 
Mi: Siæl er reen og brodefri.” Ohlenſchl. 
aefuld, adj. fom har giort fig ſtyl⸗ 
yi mangen Brode. Brodepenge, pl. 
axraf. (Hvitfeldt.) Brodeſtyld, en. 
Lerdeſtrid. ꝰDeelagtig er jeg, bærer 
mac Brødeffvid.” &Fibigers Sophokles. 
redeſmittet, adj. v. beſmittet ved Brede. 
KR) Brodesmand, en. Forbryder. 
F.Clauſſen. Hvitſeldt. forældet.) 
Bret, en. pl.-er, et Tal, ſom er mins 

fe end en abe, fom (ved Zælleren) 
Eendegiyer cen eller flere Dele af en 
td: Eenhed, hols. Deling angives ved 
larmen; brudne Tal. At vegne i B., 
ht Året, — Brekregning, en. Reg⸗ 
"sg med brudne Tal (i Modfætning til 
Krag med hele Tal.) < 
Erol, et. pl.d. f. et Skrig, fom af et 
trende Dyr. 

Sele, v. nm. 1. give en huul og ftærf 
reclende Lyd fra fig, ſom ever, Orer, 
erdte ſtore Dyr, — Brolen, en. ud. pl. 

md, en. pl.-e. IJ. Brunnr.] 1. et 
Fetden gravet, døbt og i Alm. ſteenſat 
al, hvori Band famler og holder fig. 
Igrare, tiffafte en Brond. 2. under⸗ 
st absol. øg i Gammenfætninger for 2 
darthedtbrond, mingralgt Hilde, 
rf, reiſe til Brønden. ⸗ Brøndcare, 
. Vald eller Bandaare i en Brønd. — 
tendeuur, en. Brug af mineralſte Bande 
: Sundheden. Brøndgieft, en. den, 

ephelder fig ved én Gundhedébrønd for 
! brantte den. (Baggefen.) Broend⸗ 
reder, en. den, ſom forſtaaer Brond⸗ 
Soma, Brondhatge, en. D. f. ſ. 
teatfreg. Brøndhiul, en. Tridſe, 
vaBrendlænfen eller Brøndrebet løber. 
tendhuus et. $. ſom ér bygget over 
2Brand, f. Gr, en Gundhedsbrønd, (Bag: 

ſpanden op af Brønden. 

gefen.) Brendkarm, en. Karm, Ind⸗ 
fatning af Steen eler Tr omkring en 
Brønd. Brondkarſe, en. En ved Bekke 
og Vanddrag vorende bitter Plante. Si- 
symbrium Nasturtium. Brondkiſte, en. 

andfav af Træ ved en Brønd eller et. 
Brondkors, et. Springvand. (Moth.) 

1. Korstro over en Brend, hvori Brond⸗ 
hiulet fæftes. 

og fiene til Grundvold for Brondyvarket. 
rondkrog, en. Krog i Enden af Brønd: 

ſtangen, hvormet den i Brønden følbte 
Spand drages op. Brondlaag, et Dæf: 
el af Zræ over en B. (Moth.) Brønd: 
lænke, en. Jernlænte, fon løber i en 
Tridſe cler ct Brøndhiul, og hvormed 
Vandet drages op, i Stedet for ved en 
Srendtang Brøndmefter, en. den, 
fom har Opſyn med: offentlige Brænde. 
(Moth.) . Brøndreb, et. Reb, fom bruges" 
i St. for en Brondlenke. Brøndrætte, 
en, Ræfværf om en Brønd. Brondſtib, 
et. S. indrettet med en Brønd til ſalt 
eler fer Vand, for deri at føre levende 
Fiſt. (Kbh. Skild. 1813. 22.) Brønds 
fpand, en. Spand, hvormed Vand drages 
op af en Brønd. (Junge, Brondjunge.) 
Brondſtage eller Brøndftang, en. See 
Brondvippe. Brendfætter, en. d. ſ. ſ. 
Brøndgraver. Brøndføger ; en. En 
lang Stang til at underføge Brønde og 
Vandpoſter. Brondtrug, ct. Vandtrug, 
fom haves ftadende v. en Brønd. 
vand, et, Vand, der ſamler fig I en Brønd, 
Brondvinde, en. Vinde til at drage Vand⸗ 

Srøndvippe, 
en. Tommerſtok med en Vagt i den ene 
Ende og en Brondſtang i den anden, ſom 
i Midten hviler påa en Opſtander, og 
hvorved. Vandet lettere drages op af cen 
Brønd. (Brøndfvingel. mob.) Brond⸗ 
værk, ct, Træœ⸗ eller Muurverk, Indfat⸗ 

2. Zræer eller Bieclker, 
ſom lægges krydsviis i Bunden af en Brond, 

Brond⸗ 

nind af Træ eller Steen, der omgiver en ” 
Brønd. , 

Bree 
Mangel (næften forældet.) »Broſt eller 
Mangel paa Bygning.“ D. Lov. II. 22. 6. 
Deraf: brøftfuld, adj. feilfuld, mangelfuld. 
(T. Rothe.) 2. Skade. ”At ſtaae den 
bi, ſom Broſt lider,” Hvitf. 3. Brode, 
Lovens Overtræbelfe. (Hvitfeldt,)  ”Da 
ude de, hvis Broſt fan findes, ſtraf⸗ 
eg.” D.£, VI, 13.24. — breftfældig, adj. 
fom har Broſt af Te, forfalden, frøs 
belig. En b. Hytte. Jo konſtigere et 
Vark er, jo oftere bliver det brøftfæl: 
digt,” Schytte. Deraf : Brøftfældighed 
en. ud, pl. — breftholden, adj. 1. fom 
har mindre af en Zing, end han til Fors 
nødenhed bør have. (D. Low» IL 22. 26,) 
2. itfe ſtadeslos cNer tjent med; mishol⸗ 
den; forurettet. ”Finder nogen fig broſt⸗ 

. Qg% 

ft, en. IIcl. Brestr.] 1. Bræt, . 

J " 
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olden i Mark, Skov eller Eiendom.“ D. er dannet efter 
ov. I; 18. 1. At finde fig broſtholden 

med en Dom, — Deraf; Broſtholdenhed, 
en. (fem ifær brugeé i Lovſproget.) Be⸗ 
ſtaffenheden at være misholden, lide Skade 
ved noget. Den Broſtholdenhed, Eierne 
ſiden ofte klagede over, og føgte at fane 

. Tettet ved Rebning.“ Olufſen. — brøftlos, 
adj. uden Broſt ler Stade, (9. Bud.) 

Broſte, v. n. 1. (har.) [Jél. bresta.] 
faae feil, mangle, fattes. Hvor tov bre⸗ 

er, ev Freden ſyg. Ordſpr. ”Den bro⸗ 
er intet, ſom intet lyffer.“ Ordſprog. 

Hvad dem broſter p. Livets eyſt.“ A. Vedel. 
(Hos nogle Nyere findes dette næften for⸗ 
ældede Ord brugt, og undertiden i Formen: 
briſte. “Hvad der briftede dem p. Penge 
og Folk,” Engelstoft.) 
Bud, ef. pl. d. ſ. IJel.og A.S. Bod.] 

1. Befaling. At holde, lyde Guds Bud. 
2. Wrende, Tidende, Budſtab. At ſende 
B. til cen, tage Bud med til een. ”De 

le ve fo Mænd give de andre Bud 
erom.“ D. Lov. III. 13. 3. den, ſom 

bringer et Bud frem, Sendebud. [A. S. 
Node. R. S. Bade.] At gaae Bud for 
"ten; at fende et B. efter een. At være Bud 
imellem to Forelſtede. 4. Cen, fom et 
beſtikket til Bud, (3) ved en Stiftelfe, et 
Selſtab, m.v. f. Er. Caͤncelliebud, Poͤſt⸗ 
bud, 2c. 5. Tilbydelſe af en vis Sum 
Penge for noget, fom er tilfals. Mgisre 
2. paa noget. = Budbyrd, Budſtikkens 
Ombæring i Jorge. Budbarer, en. 
den, fom bærer, bringer ct Bud cl. Bud: 
ſtab fra een til en anden. Budfoged, 
en. den, ſom er beſtikketet. at bringe Øvrigs 
hedens Bud omfring paa Landet. Bud⸗ 

. færd, en. Reiſe med og i Anledning af 
et Budſtab. Budord, et, d. ſ. ſ. Bud, 1. 
De ti Guds Budord. Budſtab, et, 
1. Tidende, Efterretning. At føre, bringe 
et glædeligt, ſorgeligt Budſtab. 2. den 
Beſtaffenhed eler Omftændighed, af være 
Sendebud. pan vgr i Kongens Budfrab. 
(fielden) Budſtikkelſe, en. Gierningen 
at ;fende Bud til een. Budſtikke, en. 
En mærfet Trapind, der tilforn i Norge 
ſendtes omfring i hver Boigd (paa Bud⸗ 
veien) for at falde Folket fammen. Bud⸗ 
ſtikken lob fra Grande t, nærmefte Grande,” 
Storm. — 

Buddike. S. Boddike. 
Budding, en. pl.-er. ſ[Eng. Pudding.] 

En Ret af Brød, Meel og Æg, af fiins 
ſtrabet Kiod eller Fiſt, ſom koges til et B 
Slags Kage, (Moth.) — Buddingform, 
en. Kar af Blik eller Kobber, hvori Bud⸗ 
ding toges. | . 

ue, eu. pl. -r. [Jél. Bugr. A. 6. 
Boga.] 1. 3 Alm. en bøtet eller krum 
Linie. En Cirkelbue ad: ét Stykke af cen. 
Cirkel. En elliptiſt Bue. 2, Hvad der 

. Bygning, hvis Giennemſnit danner en 

"Ender fine Heſtehaar fæftes , 

hos 

Bue — Bugfod. 

eller har Skikkelſe af 
krum Linie. Loftet er bygget i en B 
Himlens Bue. 3; i Bygningskonſten: 

Bue. (Jvf. Spidsbue.) Denne Bro 
tre lige hoie og lige vide Boer. 4. [fS 
Bogi.] et Vaaben, til at finde Pile m 
Flitsbue. At flyde med Bue. figurl. 
ſpende Buen for høit 3: overdrive | 
Fordringer, fin Paaftand. 5. et b 
dannet Redſtab af Zræ, i hvis be 

og ”hvorr 
man ſpiller paa Fiol. == bucedannet, : 
fom har Form af en Bue. . Buefe: 
en. buedannet Skikkelſe. Buegeng, 
1, Gang i en Bue "eller Kreds, Kre 
gang. »Solens Buegang.” Kingo. 
Gang, hvor man gager under Buer. 
hvælvet Buegang. En B. i en fa 
Zuceh et. Enden p. en Flitsbue, hs 
Bueftrængen fæfteg. (Moth.) buckri 
adj. buedannet. Buehvælving,en. Sv 
ving, hvis Bue danner ch Halvcitkelz Ten 
vdelving. Buelinie, cen. krum 8ir 
ueloft, et. Loft; hvis Giennemſni 

en krum Linie. Bucmager, en. ten, 
gier Flitsbuer. Bueſav, en. &. ti 
fores af een Perſon, og hvis Blad er 
fæftet til en Bue af Jern; Gaandfav. ( 
Stikſav.) Bueſtud, ct. 1. Skud med 

litsbue. 2. ct Sfud med en Kugle, £ 
ane beſtriver en krum Linie. BuctFy 

en. den, ſom er ovet i at ſtyde med B 
Bueftræng, en. Strængen pag en Fl 
bue. Bueſtrogz, et. Strøg med en F 
bue paa Gtrængene; it. Maaden, hvor 
Armen fores ved dette Foretagende. 
have et godt Bueſtrog. Bucverk. 
det, fom er filtet, dygget i Form 
Buer. At gisre Tegning til Buevær 
ved en Bro. = buet, ad) ſom gaac 
en Bue, buedannet. 
Bue fig, v. rec. 1. hvælve fig i en B 

»Hvor Stenen høit fig buer,” Ohlenſe 
Bug, en. pl.-e. (I. Bukr. X. 6. Bu 

1. Egentl. og i Alm. den iſen Runt 
udad bøtede (bugede) Deel afenhver Ti 
f. Er. Bugen paa en' Flaſte, Potte, 
2. men i Serdeleshed: den Deel af 
Dyrs cller Mennejtes Legenie, der har 
ſaadan Skikkelſe, og indſlutter de 3 
volde, fom ligge nedenfor Mellemgul 

enneſtet: Underdvet, At fylde 
Bug 3: Maven. 

Et Toug befæftet i Kanten af Raaf 

ugfod, en. hos Inf 



y 
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Bugfoder — Bugt. 

) af et Inſect. Bugfoder, et. 
art af Bugen paa viffe Dyrs Skind. 
cielde, en. att for ſtor Overflodighed af 
edeg Drikfke. Buggiord, en. Sadel⸗ 
ct, der ſpendes om Heſtens Bug. Bug⸗ 
it. Diarrhoe, tyndt Lio. Bugorm, 
Jadvoldsorm, der findes i Bugen p. 

bugſtaldet, adj. faldet under Bu⸗ 
Et b. Faar. Bupßſtal, et. pl. d. ſ. 
f, ſem Dyr (f. Ex. Fiſte el. Inſecter) 
eander Bugen. (H. Strøm.) Bug: 
„ct. Indfnit, ſom gisres i Bugen. 

iorg, en. overdreven Omſorg f. Mad 
Driſtt. (P. Syv.) Bugtaler, en. 
; Jon forſtaaer I Talen at tvinge Roſten 

må i Erælget, hvorved den ſynes at 
komne andenfteds fra, end fra den Ta⸗ 
kel. Bugvrid, et. Mavepine, Kneb Ii 
Em. => buget, adj. 1. fom har en 
Bog eller und Itdbeining. En buget 
kiate, ede Skiolde.“ Meislings 
lcotrit. 2. ſom har en tyk Bug; eller 

27 v 

be er fnkmavet af Bugfylde. (dagl. J.) 
TZugle, en. pl.-r. [A. S. Byle. N. 6. 

Bale, Byld.J 1. huulrund Forheining 
ra noget, ifær paa Metal⸗Arbeide. B. 
Irdten af et Skiold. Bugler paa et 
hznit. 3. pævelfe eller Knude, forgar⸗ 
kart ved Stød, Fald eller Slag, ifær i 
deredet eler Panden. gan har flaaet 
HM en Bugle i Panden. (Ordet ſtrives 
nice Bule.) 3. Uegentl. en ved 
at Cted frembragt puulning eller For: 
iaing i et Metalkar. = huglebladet, 
i, bois Blade have en tundhvælvet Bøiz 
zra, fom nogle Kaalarter. (Gornemann.) 
uglerund, adj. rundhvalvt, conver. (V. 
1.0, Det der ogfaa anførte bugichuul, 
t iffe brægeligt.) — buglet, adv. 1. fon 
c utarbeidet 1 Bugler, forſynet m. Bug⸗ 
⁊. Et buglet Skiold. 2. fom har faaet 
tøgler ved te mer ugleviis, adv, lige⸗ 
1 Bagler. (8. S. O.) i 
Rugre, v.n. 1. ev. IJol. bagna.] boie 
pt en fram Linie eller Bue. ”Maften, 
um bugner v. fin Borde.” Evald. Gre⸗ 
m bugner af Frugt, under Frugternes 
agt, ”Door Sydens Styrke førfte Bang 
mecde under Nordens Kraft.” Baggeſen. 

ad af Fugtighed, — Deraf: Bugnen, 
sgning, cu. J 

ere, v.a2. 1. IN. S. boogſeren.] 
age et SKS frem t Bandet ved Siobe⸗ 
13, ſom gisres faft i cen eler flere 

SEDAN ryd eller Bovſpryd, et. pl. d. f. 
. Bugspidt. N. 6. | SMASR > En 
fang eller Udligger fra Forftavnen af et 
* bvilfen fører et eller fo Seil. 

gt, en. pl.- er. Bugda, Bu t.] 

cu frummet Linie —— Fi Bølz 
a9. At flage Bugter, Veien gaaer i 
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Bugt — Bukte. 

Bugter. Han vil have Bugten og begge 
Enderne 3: han vil raade ganffe allene. 
2. en Havbugt, Vig. Den finfte, both⸗ 
nijte Bugt. (Ivf. Siord og 18.) 3. At 

Bugt med cen, faar Magt med, 
tvinge. — bugteviis, adv. i Bugter. 

Bugte, v.rec. 1. ſlage Bugter, bevæge 
fig i Bugter. At bugte, v. m. bugte fig. 
»Hvor vel veed ikke Ræven at bugte for 
Stoveren.“ Schytte. »En bugtende Flod.” 
— ꝰSolen badede fig i de bugtende Strom⸗ 
me.” Baggeſen. — bugtet, adj. v. ſom 
har Bugter, krummet. En bugtet Aa, 
Vet. — Bugtning, en. pl.-er. En bugs 
tende Linie, en Krumnming. ”Flodené yn⸗ 
dige Bugtninger,” Baggeſen. 

1. Buf, en. pl.-Te, [Eng. Buck. "Is. 
Buckr.]. Gedernes San, Gedebuk. Det 
bruges og for: Dædder, vg om Raadyr: 
en Raabuk. — Deraf: Buttebeen, Bukke⸗ 

d. Bukkens Been eller Fod (bukkebenet, 
om har Bukkebeen: den bukkebenede 
Skovgud.) Bukkeblad, en Plants Me- 
nyanthes trifoliata. Butkebær, en Plan⸗ 
te, Convallaria multiſſora. Bukkehorn, 
udleder, Bukkeſtind, Bukkeſpring, 
og flere. i 

2. Buk, en. på -Fe, 1. et paa Fodder 
ſtaaende Redffab til af underftøtte noget 
med. Et Bradfpid med But, 2. Kudſte⸗ 
fædet paa en Karreet eller lignende Vogn! 
Deraf: Butdætlfen, et. D. eller Zæppe, 
ſom bredes over Kudſteſcdet. 

3. Buk, en. pi.ke. 1. ct Redſtab til 
af nedramme Pæles en Rambuk. 2. et 
langt og tykt Stykke Jern til at flaae 
Knuder itu med. " 3. en fordum brugelig 
Krigs⸗Maſtine til at ſtode Mure ned med 
en Rendebuk. V. S. O.) 4, Ivf, Save⸗ 

"buk, Savelad. 
4. Buk, et. pl. d. ſ. [ſ. bukke.] en Bai⸗ 

ning for over med Hovedet og Ryggen. 
At gisre et, Buk. At fpringe Buk, en 
vis Springeles , hvorved en Perſon ſprin⸗ 
ger over Hovedet p. en anden, ſom ſtaaer 
i belct Stilling og med ludende Hoved. ” 
Bukar, n. s. En Plante, fom, tørret 

lugter ftærkt og behageligt. Asperula 
odorata. ” 

i. Buttey v.a.ogrec. 1. IJol. buga.] 
Bringe i en krum Stilling, bøle nedad. 
At b. fin Ryg. bukke Hovedet. At bukke 
fig for at komme igleunem en Dør. (Man 
figer: at boie noget opad. At bufte fig 
til Jorden; men, hellere: At bøie Hovedet, 
boie Kroppen, hvilfet dog ogſaa fan være: 
at bale den til Siden. At bukke noget 
ind ad: at boie det indad, bøie en Kant 
ind. Gædvanl. figes: At bukke begge En⸗ 
derne fammen paa noget; dog Fan her 
ogſaa sruges : at bøle.) 

2. Butfe, v.n.1. (har.) vife Xrbe⸗ 
dighed ved at bukke Hovedet eller ved af 

== 

2, 
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Bukke — Bulder. 

bukke fig for cen. Han bukkrde dybt for 
bene. Gan hav lært at bukke. — At 
uffe for Overmagten 3: vige, give efter. 

»J maade for Døden bukke, naar Ziden. 
kommen er,” Holb. P. Paars. "For Aan⸗ 
dens Sværd maae alle Fiender hukke.“ 
Grundtv. — At bukke under, komme til at 
ligge under I Strid, overvindes. — Buk⸗ 
Fen, en. ud. pl. Gierningen at bukke. 
Bukken og Skraben. 

3. Bukke, v. a. 1. 
Rambuk, nedramme. 
(Moth. Grams. Nucl. Lat.) 

fløde ned med cen 

Bukkel, en. pl Bukler. [et fremmedt 
Syd. E. Buckle,] en Lok Haar, der. ped 
Konft er krollet og opfæftet i. en Rule. 

” At fætte, lægge pagret i Buller. — Deraf: 
buklet, adj. lagt. i Butler. (jvf. krollet.) 

Bul, en: pl.-le. [Ioi. Bolr. E.Boll.] 
1. den tykkeſte Deel af et Zræs Stammen. 

, derne fæftes. 

” Canal. 

N 

rd 

Roden, Bullen og Grenene. . 
(Skaftet) af en Soile. Bullene i Har: 
ven 3: de tykke Treſtykker, hvori Zæns 

2. den Deel af ct Klædes 
bon, ſom fliuler Livet. Bullen paa. en 
Serk, Troie. B. S. O. (Bul ell. Bulle 

Giæland. et Livftnffe uden Xrmer, 
der hyppigen bæres af Quindfolk over ben 
ſtrikkede Troie.) 3. bul i. nodle næften 
forældede Sammenſetninger bemærter : 
noget: tykt, fort eller foært, — Bulbro, 
en. Trœbro, ſom ſtaaer paa Pæle, eller 
er lagt af Treeſtammer. Bulfiol, en. tyk 
Planke. bulhovedet? adj. fom hav ct 
ftort Hoved, tuthovedet. (Moth.) BUE 
vante, en. Wante, fom fun har ſoerſtilt. 
Tommelfinger og et falleg”? Rum til de. 
andre fire Fingre. (ogſaa Balgvante.) 
Bulvark, ct. pl.-er. 1. ct af fvære Træs 
flammer, Planter eller Bulfibele opført 
Zømmerværf.- Bulværk ved en favn, 

2% Uegeutl. en Skandſe, Udbygs 
en Bold, en Baſtion. Bulere, ning d: 

en. Én foær Skovoxe cl. Tommermands⸗ 
Dre. (I. Bol-&xi.) - [Maafſtee hører hertil” 
ogfaa det ikke meget bekiendte Ord: Bul⸗ 
moder, en. den lodne Borbybning é den 
sverfte Ende af Æbler, Pærer, Qveder 
og lignende Frugter, hvor enufkevning af 
indtsrrede Blomſterblade biller tilbage. 
Langebet.] | 

Bulbider, en. pl. -e. [Af Bul, Bel, 
Dre Jydſt Dlal.] et Slags ftore Hunde ;' 
figurl. en plump, grov, bidſt Perfon. 

Bulder, et. ud. pl. [$4£. Buldr.] En 
ufædvanlig 'ftærk og hof Lyd; en .ftærtt 
lydende Stei. (jvf. Tummel.) Havets 
Bulder. Huſet faldt med ſtort Bulder. 
Der opſtod et ſtort Bulder blandt den ſam⸗ 
lede Mængde. ,“Man kunde ci for Skrig 
og Bulder noget høre.” Holberg... Vog— 
nenes Bulder. (Deraf: Zhulderbefje, eg, 
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Havet, Tordenen buldrer. 

At bukke Pele. 

Bullen- 

Bulder — Bind. 
⸗ 

den, ſom gier megen Stoi, ſom er b 
vorn. dagl. Tale.) 

Buldre, v. n. og a. 1. [3I6l. hul 
frembringe et Bulder; dundre. Vog 

”Buldr: 
brøle Naftrondé Flammer.” Evald. ”£ 
lad buldrende Storm iblan vie 
Pram. “For fom et H n (& 
fan i Foſſen buldre.” S. BRÆT. 2. 
flor Skoi; it. tale, ſtiende med bei 
T. poltern.) »At five og buldre 
uftru, Børn, Piger og Drenge.” P. 

demand. 1564. 3. At baldre paa, ba 
paa med Bulder. At b. paa Døren. 
Buldren, en, ud. på — Buldrer, 
buldrende, ſtsiende, meget: hoirsſtet Perfi 

Bule, en. 6. Bugle. 
l.- er. Bulki.] en fra Bulk, en. ; 

ftaaende Knude, Klump, Ujævnhed. 
giore Buller i Ploininger, lade Jordklur 
per være ubrudte i Furen. — Deraf: 
Vet, adj. ujævn, knortet. 

Bullen, adj. pl. bulne. [Isl. bålgin 
af Byld.] hoven, opfvulmer af en Val 
af Voer eller ond Badſte, ſamlet und 
Huden. En bullen Skade, bulne Fingt 
= Bullenhed, en. ud. pl Beſtaffenhed 
at være bullen. . i 
ne Slet Bulmcurt, en. "Ravn ps 

en giftig Plante. Hyoscyamus niger. 
ulne, v.n.1. (er og har.) IJ.bolena 

1, hovne ved ond Verdſte, ſom trætte | 
et Sted paa Legemet. Atsbulne af, gå 
af ved at bulne. 2, At bufne ud, brun 
ogfaa for: give fig ub , fvulme vd fu 
tighed. — Deraf: Bulning, en. 

und, et. pl.-e. [3. Boin. V. Bot 
tom.] .1. J Alm. den underſte eller w 
derſte Deel ul en huul Ting; den Dec 
hvorpaa den hviler, ell. fom vender nede 
mod Jorden. : Saaledes: Bunden i 
Tonde, Fierding, Skaal. Bunden i i 
Seng, Kaffe, Kifte, Sek. (En end 
eller et lignende Kat, naar det er lufte 
tillægges to Bunde; da man fan fat 
den paa begge. At flaac begge Bunde 
ud paa en Zønde.) Det kigger pga Bin 
den i Sekken. til Bunds, adv. int! 
Bunden. At drikke ud til Bunds. ? 
ſynke til Bunds (til Bunden i et. Kar dl 
Dyb, fyldt med en Vodſte.) til Bund 
ſigurl. til Gavns, grundigen. — i Bund (| 
Brund, adv. aldeles. 2. Grunden und. 
Gave, Soer og Floder. : Deraf: Aabuni 
Havbund, Øsbund, :c. 3. Jordens Grut 
eler Overflade, enten i Henſeende til der 
Beliggenhed, el. dens Egenſtaber (i bens 
Bemærk. maa -Bund tæntes modfat kul 
eler Er SR Mi 
av, fugtig, tor, frugtbar Bund. 
bund, Ganbbuné, —2 — Woſebun 
ic. Paa danſt B. (I Banmark.) 4. i 
førfte, nederſte Grund i vævet Tei, de 

i 
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Bund — Bundt. 

ct Memmet eller broget (iſer med Henſyn 
tå Farven.) Toiet er hvidt i Bunden 
me røde Blomſter. = Bundfald, et. 
ht, fam ſynker til Bundsi et Kar. fig. 
tet everblevne og- flettefte af noget, hvoraf ” 
tet bedſte er udſegt. ”Som der er ingen 
Bratt, end fige Bundfald i.” Baggeſen. 
hmfaft, adj. ſom er faft i Bunden; 
cer hænger faft ved Bunden. b. Jord, 
b. jis. Bundflade, en. den nederfte 
Aede, den flade Bund af ef Legeme. (I. 
Ktait.) bundfryſe, v.n.3, (er.) fryſe 
Må Jis lige indtil Bunden. ”AXt Vandet 
(emmer) itfe bundfryfer om Vinteren.” 
Eårtte,  ”bundfrosne So toer op.” 
Eierm. Bandet i Spanden er bundfroſſet. 
bandfælde, v.a.1. opløfe noget ſaaledes, 
gå de tættefte ell. tungeſte Dele deraf ſynke 
ft Bunde. Bundgarn, et. Et flort og 
lergt Fiſtevod, ſom v. Stene tynges m. den 
at Eide ned fil Havbunden, imedens den 
anden bæres oppe ved Flydholter. (Deraf: 

Bundgieer, 
unden i —*— 

Ande. 2. ſom ér faa dyb, at man ci 
” Gan ſtob paa Bred⸗ 

der af en bundlos Afgrund.“ Evald. Et 
andloſt av, Svælg” En b. (a: meget 
ft, tyb) Vel. figur. en bundlos Gieid. 
Pen langt overgaaer Skyldnerens Cvne 
flot betale den.) ”At leve — i bimdles 
Crirftedighed.” P. M. Troiel. — Bund: 
ks, tt. hvad der.ffrabes af Bunden i 

ar. 

kr fetes ned i Bunden af et Vand, f. €. 
fer derved at left Fiſtergarn. Bund: 
Bror, pl. de fladhugne Staver, fom br. 
nl Bunden I Kar og Tønder, - Bund: 
ten. Sibbenene i ct Skib, ſom fæftes 

Mt Fielen. (Moth.)  Bundftytfe,, et. 
daEtytie, der udgisr Bunden i cn Ting. 
J. Ktaft) Bundftykket i en Kanon. 
nltlyrte, v.a. £ bundfælde, bund⸗ 
ten, adj. overmaade fulten. 

Turing, em, bet, at noget bundfældes. 
mndtarm, en. Endetarm. (B. S. D. 

Sunde, v.1..1. (har.) fomme t. Bun⸗ 
ka, nace tilBunds, fer ev faa dybt, at 
der ti fon bunde med Stangen, m. Maren. . 
b undsfarvandt, en. pl-e. Et reent 
Ni Ord (Bundesverwandt), fom i 
—* Ader af Nogle er optaget for at 
uaze ber (Stat) fom har fluttet Pagt 
sy Jerbunb, et i Forbund med er anden, 
2 rdunden Allieret, Forbundésmagt. 
Sundt, et. på. er. IXRT. Bund.] en Gam: 

"19 af ſammenbundne Ting; et Knippe. 
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tydſt Oprindelſe. 

(Moth.) Bundflage, en. Stage, 

Bund⸗ 

. fængflet i et Buur af Sernftænger. 

Bundt — Buur. 
[i ER . 

Gt Bundt Penne. — bundteviis, adve 
See knippeviis. - SEERE 
Bundte, v. a. 1, ſamle i et Bundt, 

binde i Knipp⸗e. ' 
Bunke, en. pl-r. [3. Banki'vg Bunga; 

en Bugle, Ujævnhed.] en Hob, Dynge, 
iſer af det, der ſom Sand, Aſte, Jord, 
o. desl. maa ligge fæt paa hinanden. 
Buntet, ad). S. broget. 
Bundtmager, en. pl. - e. fet Ord af 

N. S. Buntfoder, 
Graaværf,] Den, ſom gior Pelſe og andet 
Arbeide af Foerverk; en Pelsſtreder. 

Burde, imperf. af bør. (ſ. dette DE) 
Buſe, v.n. 1. ISv. busa, ſ. Buus. 

fare frem uforfigtigen, I Blinde, At bufe 
paa, b. til. At bufe ud mød noget, fige 
ubetenkſomt det, man burde fortic. (dagl. 
Tale.) 

Bufemand, en. opdigtet Spogelſe, hvor⸗ 
med mar ffræmmer Børn: — figurl. i dagl. 
Tale: den, fom ved fælt Udfeende ell. ved - 
utidig Strenghed fætter Skrak i Andre, 
iſer lindergivne, 0 
Banff, en. pl. = e. [Ser. Buskr,] 14. et 

g 

Tre, eller en treagtig Vert, der yder. - 
flere tyndere Stammer fra een Rod… En 
Ellebuſt, Neddebuſt. 2. Hvad der er dan⸗ 
net ſom en Buff. En Blomſterbuſt, Fie⸗ 
derbuſt. = buffagtig, adj. ſom ligner 
en Buſt. uffbaffe, en. &n m. Krat 
bevoren Bakke. (Baggeſen.) Buffeffov, 
ſ. Kratſtkoöov. ufftræ, et. en Buſt⸗ 
vært af de flørre, hoit vorende Arter; et 
Zræ, der vorer i Buſte eller flere Stam: 
mer. buffviis, adv.;' i Buſte, i Form 
af Buſte. Buſtværk, et. en Samling 
af Buſte, Krat. Buffværr, én. Vært, 
der groer i Stikkelſe af en Buſt. — buffet, 
adj. 15 fuld af Buſte og Krat. En bu⸗ 

et Egn. 2. voren fom en Buſt. En 
ufPet Vært. 

uffe fig, v.rec. og buſtes, v. n. pass. 
vore, finde op ſom en Buſt, danne fg til 
en Buſt. oth. 
"But, adj. [N. 6. butt. JS. huta, at 

ffære tværs over.] - 1. ſtump, afftumpet, 
fort og tyk for Enden, 
uvenlig i Tale, ſtuds, ikke forekommende 
eller artig. At have et b. Bæfen. ”Dennes 
butte, vrantne, ofte uartige Gæfen fatte 
hans aabne Blidhed I et des klarere Lys,” 
Rahbek: — Buthed, en. ud. pl. (Moth.) 

utterdei, en. S. Smoerdei. 
Buttet, adj. [(S. but, 1.] fort og tyk, 

i Forhold til fin Længde. En lille buttet 
Pige; buttede Arme. , 

uur, et. pl. Bure. 1. et af fynde 
Etænger forfærdiget Giemmeſted, ifær for 
Fuhle. IN. &. Buur.) Norcros Wi 

2. plump eller 

Fuglebuur.) -Heraf: Buutfugl, eu. En 
fom man pleier af have i 

na . J 

Sangfugl, 

Fa 



- eller ffær (ner Buxer. 

By, man boer; i. 

Byen. 

Dyrkning. (V. S. O.) 

(Stad, 

Buur — By. 

Bunc; én Stuefugi. 2. et aflukket Bær 
relfe. S. Fadbuur, Faengebuur, Jomfru⸗ 
buur. [IJIoͤl. og A.S. Bur.] 

Buurſt, adſ. S. bondeagtig. 
Buus, interj. og adv. At gaae, løbe. 

buus paa 3: ubefindigen,.uforfigtigen. 
Buxbom, en. ud. pl. en tilforn i Ha⸗ 

ver meget almindelig Buffvært, der ifær 
anvendtes til Indfafning om Blomſterbede. 
Buxus sempervirens. En Burboms Kam. 
— Buxbomshak, en, En lav Hæfb af 

Buxer, n. s. pl. [Jél. Buxur. N. 6. 
Buren.] SKlædebon, ſom ſtiuler Laarene 
og Benene, og bruges ifær af Mandfolk. 
Et, to Par Buxer. At gaae med lange 
Buxer. (Af overflødig Peenhed vil Tale⸗ 
brugen i den nyeſte Tid lade dette Dvd for⸗ 
trænges af Beenklæeder. Sing. Bure br. 

Burbom. 

kun i Gammenfætninger, ſom: Buxebrog, 
en. (ben forrefte, aabne Deel af Burer. 
Moth), Bureflig, Buxefoder,⸗ Buxcknap, 
Buxelinnintg, Buxelomme, buxelos, adj. 
(uden Buxer), Burefhrædder (fom allene 

Buxere, ſ. bugfere. 
Bø, en. pl-er. [Isl.Byr. vn Sams 

ling af Huſe og Gaarde, ſammenbyggede 
i Gader, og beboede enten af Borgere 

kierat eller af Bonder (Lands⸗ 
by. ſ. ogſaa Kirkeby, Bondeby.) En ſtor, 
folkerig By (fan bruges felv om en Hoved⸗ 
ſtad.) il dette Sogn hore fem Byer 
(Landsbyer.) At boe i By fommen. At 
være af By 9: borte fra fit Hiem, fra den 

igen er i Byen (er 
anet et Xrende i Bycn.) At reiſe af 
yz at fomme t. Byes. == Byblæft, en. 

figurl. i den Zalemdade: af. giøre Byblæ 
af noget, fortælle, udfprede noget over hele 

Byende, (By⸗Ende) en. En 
vis Kant eiller Ende af en By. Han boer 
ude i. den anden Byende. byofalden, adj. 
v. byfalden Jord ad: Xgerland, fom ligger 
nær ved en By, og derfor beleilig til 

Byfoged, en. 
Dommer og Øvrighed i en Kisbſtad. By: 
folk, n.s pl. 1. Folk, ſom boe i Byer 
eller Steder (modſat Folk paa Landet, 
Landsbyfolk.) 2. Folk, der høre til en 
vis By. (jvf. ByesfalE, nedenfor.) ⸗ 
fred, en. tilforn: den Jord, fom tilhørte 
en Kisbſtad, og Grændferne for ſamme. 
Byfrihed, en. Kobftads - Frihed, Privi⸗ 
legium. Bygang, en.” det, at gaae i 
Byen, af gaae BycErender. (Moth.) 
jord, en. pl. Byjorder. Jord, Mark, fom' 

ø 
— 

hører til cen vig Landéby eller Kiobſtad. 
bykiendt; adj. fom er vel bekiendt i en 
By eller Ktøbftad. Bylnegt, en. By: 
fvend. (Bagg. N. Klim.) " Bylevnet, 
et. Ophold og Samliv i Byer og Stæder 
(i Wodfætning til Landliv ell. Zyrdeliv.) 

øn 
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O. Guldberg. Byolov, en. Lov, gi 
for cen. By, eller vedtagen af Borgere € 
Bonder i cen By. ylob, et. eller 
leben, en. idelig, hyppig Bygang. (Mot 
Bymand, en. pl. Bymæend, bofidde 
Bonde i en vis Landsby. 

en. 
én. Byrygte, Byſladder. (Rahbek.) 
ads, en. 6 

denne Ret. holdes. Deraf: Bytingsde 
en. Bytynge, en. Stat, Tynge, fom $ 
(cv p. Borgere i en By. By r, en. T 
ſom Folkene i en Landsby holde til Boe 
Køer, byvant, adj. v. hiemmevant i 
By. yvei, en. Bel, fom fører fra 
Landéby til en anden (modſat: Markv 
Byvæfen, et. 1. Hvad der, vetfom 
en By i Almindelighed. 2. Vaſen, 
Mancer, ſom herſter eller antages i 
ſtor By; Kiobſtedvceſen. ”Ligefom Urd 
nitet er det forædlede Byvaſen.“ P. 
Miller,  Byærende, et. Xxende, 
cen forretter i Byen. At gaae Byærend 

Byesbarn, et. den, fom er født 
vis By. i ere Byeshorn fammen. ( 
faa Byesbroder.) Flere paa donne Mad 
dannede Sammenſcetninger hos Not 
Byesbeſtilling, Byesmerk, Byesret, 0. 
bruges nu itfe. — Derimod Byesfolf, 0 
de Folk, der bog i en og ſamme By, 
mænd. ” 
Byde, i 

A. S. beodan.] 1. bede cen til fig, 

Giceſter. — At byde cen hiem, ind til h 
At b. cen op til Dands. fan er bud 
ud til Middag. 2. formane. Han 
hem være ved godt Mod, 3. befalt. 
pde' over et, Kongerige. "Gan bed ha 

ſtrax at forlade Landet. At tale et byder 
Sprog, i en bydende, Tone. 4. fortfi« 
at ville give (overlade, afhænde, 173 
cen noget; tilbyde, frembyde. At byd 
cen at fidde ned, b. cen en Gtol, en 64? 
Gan bød hende et Kys. At byde St 

2 de 



Byde — Bygge. 

on tl Stæfterne.… At b. noget fal, til⸗ 
fas, At byde noget frem. At byde noget 
us x borte det tilfals; eler ſege at faae 
Ur anbragt, — At byde cen fin Arm (til 
EMagdfe.) At byde Goddag, Farvel. — 
kart, at byde gen Spidfen 3: fætte fig til 
Farge, itte five for en Fiende. ”Færdig 
it fede Fienden Spidſen paa ny med en 
karin bær.” Vogelius. 5. gisre Bud 
ss noget, der ſkal fælges. - Ingen vilde 
hår paa Gaarden, da den blev opraabt. 
U bode een over, giere højere Bud, end 
NE At b. noget op, opraabe det ved en 
Izttien til en vis Priis. Den ene bed 
ke sp for Ben anden (drev Priſen op ved 
El over.) 6. At b. fig til, viſe fig 
nRåy til Han bed fig til at ville gane. 
der var ingen der vilde byde fig til at 
ꝝaribe ham. 7. At byde imod, v. n. 
*reatſage Vemmelſe. Det byder mig 
æn, Maden byder imod. (Moth. = 
deden, cn. ud. pl... Gierningen at byde. 
Brdeſpil, et. Kortſpil, hvorved der 
73 ler fættes Penge op for Udſpillet. 

Bye, en. S. Byge. 
et. ud. pl. med fort Vocal. [Isl. 

dvs.) en Kornart, fom i Danmart er 
ka amindeligſte Sced, og af Almuen i 
mu dont —— en kaldes Born. Hor 
w. Deraf: Æygager, Bygax (jvf. 

li, Bygbrod, Byggryn, Byghelm, 
Srgjord (nenlig til Baand) , Bygforn, 
Krsformsdrciel, et vift Slags Dreiel hvis 
Senict figner Bygkorn), Bygmalt, Byg: 
mi, Bygſead (Tiden, i hvilten Byg: 
tår lægget, B. S. O.), Bygſtraa, Byg⸗ 
tre (6. kogt af Byggryn, Byggrynés 
tr, Sygvælling , 0. fl. ' 
re, en, ud. pl. (lang Vocal.) Tvæt, 
kt fad. At lægge Tei i Byg. . 

d, en. 6. Boigd. 
Årge, v.a.1. [N, 6, biffen. Eng. t 
mck] tomme Lerred eller Lintlæder i 
Vrgekat, og koge eler tvætte dem i hed 
nt, ZBygekar, et. Kar, hvork Lerred 
Nis ligeledes: Bygekiedel, en. — Byge⸗ 
HR, en, ſtæerk Lud af Bøgeafte til at byge 
Bygeſea. Bygetonde en. Bygelar 
—8 fler Tonder, til at byge erred 
Antsoi 

t, en. pl,-r. Imaaſtee beflægtet med 
"Ubege,] en haſtig opkommen Vind, 
n ſeret Regn, Gagel, Snee el, Torden 
kt fg; en Jling. »En Byge nærmede 
3 fra den ovenfor ſtyggende Biergeng.” 
eggeſen. See Zagelbyge, Regnbyge, 
denbyge. — Bygeveir, et. Veir med 
ꝛilende Byger og Solſtin. 
Bygge, d. 4. 1. [36l. byggia.] 41. op⸗. 
mx, (eller lade opføre) ved Muur⸗ og Tumcrarbelde ; et Bært, en Bygning, at til Vebvelfe eller Ophold. At bygge 

v 

6 
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Huſe, Slotte, Taarne, Byer, Broer, Skibe, 
Dæmnjnger. (ivf. opføre.) Han bygger 
endnu paa Stalden. — Dgfaa om ſtore Ma⸗ 
ſtinverker, hvortil Tømmerarbejde er for⸗ 
nodent. Ut b. en Moelle, et Orgel, en 
Terſtemaſtine. — At bygge op. Dette Huus 
blev fnart bygget op igſen. - At bygge til. 
Gan vil endnu b. en Længe til. At b. 
ud i Vandet. (f. ombygge 
bygge, o. fl.Y At bygge a 
bygning. 

. om Huus⸗ 
Han har bygget fig fattig. 

Denne Konge var Elſter af at bygge. — 
Ogſaa om viſſe Dyr. 
fin 
bygge paa 9: lide, ftole paa. 
paa eens Løfter, 
fan bygge paa. 
om Menneſter og viſſe Dyr med Henſyn 

Bæveren bygger 
Bo. Fuglene b. Neder. — figurt. "Ut 

t bygge 
Det ér en Wand, man 
2. partic, bygget br. 

til deres Legems Skikkelſe og Delenes For: 
hold. . Gan er vel bygget. En vel byg⸗ 
get Heſt. (f. Legemsbygning.) 3. holde 
vedlige, opholde. (forældet.) ”Xarligen at 
bygge og forbedre fir Gaard,” (D. Lov.) 
»Med Lov ſtal man Land bygge. (et gam⸗ 
melt Ordſproͤg.) 4. v. n. boe, være bo⸗ 
fiddende. (deraf: Indbygger.) At bygge 
og boe i et Land. = Byggehielp, en. 
Hielp, fom gives cen til at bygge for. 
Oyggetonft, en. d. f. ſ. Bygningskonſt. 
(Gu 
lade bygge. 
Bygningsmaade. (Guldberg.) 

ſoberg.) Byggelyfts en. Lyft til at 
Byggemaade, en. d. f. ſ. 

. Bygge 
lads, en. Plade til en —— til at 

bygge paa, Byggerum. Byggeſted, et. 

opbygge, til⸗ 
so 

S” 

1. Sted til at oͤygge paa, Bnggeplades. . 
(Guldberg.) 2. en olig, Bopæl. Sit 
rette Hiem og Bygtgeſted. Bording. Byg⸗ 
etid, en. Tiden hvori en Bygning ftager 

i Arbeide. — B 
"bygg 
at 

yggen, en. Gierningen at 
e. = Byggeri, et. 1, Gierningen 

bygge, Arbeide v. Bygning. Han har 
meget travlt med fit Byggeri. (f. Skibs⸗ 
byggeri, o. fi.) 2. megen og idelig Byg: 
en. ”XAt det ev en egen Sag med dette 
yggeri, og at der paa de fenefte Aar er. 

bygget meer end nok.“ RNabbet. = By 
fæ 
uinget, SB 
ældig, om en Bygning. 

idi fi. vøfæ 
fældighed, en. Brøft paa en Bygning. 
(Bording.) 

Skade Broſtfældighed p. BE 
bygfældig, ad). forfalden, brøjts 

” vort Kirken 
22.20. B 

d, en. 

g er.” D. Lov. æ 

Bygherre, en. den, fom 
lader bygge, ſom bekoſter en Bygning, 
”Bygningen ſtulde være et Rrestegn baade 
for Bygherren og Bygmeſteren.“ Schytte. 

ygmeſter, en. 1. den, fom har lært ” 
Bygningskonſten, en Architekt. 
ſom foreſtaaer en vig Bygnings Opforelſe. 
Bygning, en. pl.-er. 1. Gierningen 

en 

ftaaer endnu i Bygning. 

at bngge,, og Det, at bygges. Man begik 
ygningen. Huſet er, 

At forſtaae ſig 
Feil under 

2, den, . 

paa Bygning, paa Ouusbygnintz, Molle⸗ 



CS 

” ning (Legemsbygning.) = 

ingsmaade, en. 
paa; Bygningsftik. 

LJ 

. 

Cd 
ad 
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bygning, Skibsbygning. 2. det, fom er 
bygget; et bygget Bærf. At opføre en 
ftor, prægtig, ſtien Bygning. 3, der ell. 
de Bygninger, ſom høre til en vis Eien⸗ 
dom ell, Bolig. Kirkens Bygning. Slot; 
tets, Herregaardens, Præftegaardené Byg⸗ 
ninger. (Deraf: Bygningsafgift 2: Stat, 
fom er fagt paa Bygningers Grund eller 
paa Dele af et Huus. Binduieftat er 
en Bygningsaf ift. 4. Stikkelſe, Des 
lenes Cammenfætning i et bygget Vark, 
i et Legeme, 1. Man dadler Bygningen 
i dette Slot. En Fregat af danſt, engel 
Bygning. Han er af en fvag, ſterk Byg⸗ 

] Bygnin dar⸗ 
beide, et. Arbeide v. en Bygning. yg⸗ 

ningsfolk, n. s. æt: bg, ſom arbeide paa 
en Bygning. ygningegruus, ct, G. 
af nedbrudte Mure d. d, ſom ſamler fig, 
hvor der bygges. Bogningehielp, en. 
Hielp fil at opføre en Bygning. Bønderne, 
vis Gaarde udflyttes, faae Bygnings: 
ielp. Bygningskonſt, en. ud. pl. den 

Konft, efter rigtige Regler og Forhold at 
opføre Bygninger; Architektur. yg⸗ 

En pis Maade at bygge 
Bygningsmand, 

en. den, fom arbeider paa en Bygning. 
(Mynfter.) S. Bygnings fol. yg⸗ 
ningsffat, en. d. f. ſ. ygningsaf fa 
Bygningsfmag, en. En vis Smag i Byg⸗ 
ningsfonften. W.) | 
TJ. fom anvendes til Bygninger. Byg: 
ningotommer, et. ud. pl. Tommer, tien⸗ 
ligt til Bygninger. Bygningovæfen, 
et, Alt hvad der hører til Bygningsar⸗ 
beide og Bygninger, ifær offentlige. 
Bypſel, en. [S. bygge, 4. v. n.] Et 

mor Ved: — e, Gaardfæfte; Indfeſt⸗ 
ning. = Deraf: Bygfelbrev, et. Fæftes 
bres. Bygfelgaard, en. Fæftegaard. 
Bygſeljord, en. Jord, fom haves i Fæfte, 

gftejord.  Bygfelmand, en. Fæftebonde. 
ygfelpenge, n. 3. pl. SIndfæftning, Inde 

fæftnuingspenge. ygſelret, en. Ret til 
at fæfte «Her bygfle bort.  Bvgfelsrert, 
em den Net til Ford, een har ſom Byg⸗ 
felmand eller Feſtebonde; m. fi. i Norge 
brugelige Cammeufætninger. 
By fle, v.a. 1. (uorſt.) 1. fæfte bort, 

give refi. 2, at fæfte, tage Jord i Foſte. 
Byld, en. pl.-er. (Sv. og Gl. D. Bolde; 

beflægtet med Bugle og- Bold.] . En 
, uden paa, eller inden i Legemet ſamlet 
Afſondring af Boer, ond Vodſtke el. Mas 
terie fon danner en Knude cl. Hovelſe. 
— deſot, en. Smitteſot eller ſmitſom 
Syge, der medfører Bylder. »Sex Skibe 
kom fra Norge til Islaͤnd og førte Bylde⸗ 

ſoten med fig.” Suhms D. Hiſt. XIV. 80, 

fom' er loſelig vundet: cl, bundet ſammen, 
Bylt, en. pl.-er. [af Bold.] , Noget, 

* 
4 
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i Bpit — Bøttepenge. 

as . 

ifær. for af kunne bæres. En Bylt 
der, Linned. At binde noget i Bvir: 

Bylte, v. a. 1. binde i ca Brit, 
bylte noget ſammen. (At bylte paa, 
paa, belæffe. Kingo.) | 
Bynke, en. Savn påa en ifær i 3 
land og Stælland almindelig Pla 
Artemisia campestris. Dyraf: Byl 
koſt, Bynkeriis. 

Byrd, en. ub. pl IS: Burdr. X. 6. 
Beord-] 1. Fodſel, Herkomſt. 4 
ædel Byrd. ”De, fom ved Blod og 
ere og fiære.” B. Thott. (3 Ordet 
byrd: Handlingen af føde, partus.) 
Slæœgtſtab. ”Da ſtal den næfte i 
være Bærge.”"D. Bov, At være i 
og Blod ſammen. Moth. 3. t, Al 
(ufædvant.) ”Lide Uret af fn egen 
og Byrd.” Vedels Garo, 211. 4. in 
ammenfætn. Gierningen at bare. B 

byrd, Jernbyrd. = Byrdbrev, ct. 2 
nesbyrd af Ovrigpeden om en Peri 
ægte Fodſel, Fedfelsbrev. (Moth.) By 
Dag, en. Fobſelsdag. (Baggefen.)= I 
dig, adj. født til, berettiget bed Fe 
"byrdig t.Kronen. ”Saadant Navn, fe 
er byrdig til,” P. Clauffen. (f. velbvrd 

Byrde, en. pl. -r. [A. 6. Byrd 
Byrdene; af bære.) 1. Saa meget, ſo 
Menneſte ell. Dyr Fan bære pad eenga 
2, det, fom gives at bære, Tyngſel. pel 
er ikke ſterk nok til en ſaadan 5 
Grunden var. for fvag tilgt bære in 
Byrde. — figurl. Befværlighed, 3 
Tynge. "Vet Aaget, ſom du bærer 
— fan si bin Byrde lettes?” Evald. Hf 
Stilling paalægger ham mange Byrt 
At falde Staten til Byrde. Livet er h 
til Byrde. — byrdfuld, adj. meget 

0 

Byſſe, en. S. Boſſe. 
Bpyite, et. ud. pl. [S. Byti.] 1. $ 
flifening af een Giendom for en In 
At gisre et godt, ſlet Bytty. 2, Goe 
fom gisres til Priis ellers fages fra 

tiende, Krigsbytte. Soldaterne gie 
ev et rigt Bytte. ſigurl. Binding, å 

deel. = Byttegods, et. G. (om er ta 
til Bytte. byttegraadig, ad). begie 

" efter Bytte. »Den Stærke, der by! 
Braadig greb ham an.” Fr. Guldbt 
Byttehandel, en. H. ſom fkeer ved 
bytte Vaͤrer. (Schytte.) Vyrttemid 

et, M. fil at foretage Bytte eller Bel 
handel. ”Metaller afiofte Oovæg fom I 
temiddd,” J. Boye. Bpttepenge, » 

sæ 

= 



pl enge, ſom vindes ped folgt Krigs 
Frede, (RNallinag.)  Bytteværd, et. den 
Er, ſom en Bare Har i Byttehandel. 
Clafſen.) J J 

Bytte, 1.2.1. IJ. byta. N. S. buͤten.] 
gin Ting, man eler, bort for en anden, 
gru Botte. At b. Geft.med cen. Ar b. 
esget bort, Han vil ikke bytte (Vilkaar) 
rut zegen. At b. Belv ind for Guld. 
Ut b. fg noget til (faae ved at- bytte.) 
åben Lanffeddel (for rede enge, ell. 
mare Sedler. At bytte en Daler 1 
kecamont. — „en. ub. pl. Hand⸗ 
kage at bytte. — ing, en. pl. — er. 
Gr, ter anfees for af være ombottet ſom 
F sn vantreven Perſon, Skifting. 

Page, et. p -e. [Iol. Bikar.] Gt 
ballciar, fædvanlig af Solv cHer andet 
Ocal, og dannet fom en afſtumpet Kegle. 
Uezentlig om det, ſom har Liighed med 
A featant Sar; f« Cx. Blomfterbæger. 
= Érgarbælg (ell. Bælg) en. I Plantes 
mia: Blomſterbegeret Jos Grœsarterne. 
(Clama,) erglas, et. Bæger 
ri Blas, eller et ftort Glas med Laag, en 
Bagerklang 

Brare fler 

deraf: 
bragt Redſtab, ø. fl.) — bælfenagtig, 
HM), fom llguer et Bekken. “Har u 

mk om Zaar, Moth. Golding ie høred 

kat af vige Dyr legentl. efter den tydſte 
Wigbrug: of alle Dyr, ſom flaaes, liden 

ø 

. J * 
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—* åt opſteres.) Dog bruges det i Dang 
(den uden om Næven. (Rævebælg.) 

”Ræven med fin røde Bælg,” Bording. 
3. en Blæfebælg. Bælgen i en.Snicdie, + 
ved et Orgel, 2t. (f. Bælgetræder, Orgel: 
bælg, Smedebælg.) 4. Bug, Bom. (lav 
Zolebrug,) [€. Belly. $.Beli.] 5. Bal⸗ 
pen Ealdes den trinde Forhoining paa et- 
Liulnav,. hvorom lægges en Bælgring cl. 
Bælggiord, og ſom ogfaa hedder Lgebæeœn⸗ 
Fen, > Bælgblæfer, en. den, ſom trætfer 
Bælgen. og derved blæfer Ilden op i en 
Gffé. Bælgetræder, en. den, fom træder. 
Bælgene ved et Orgel. Bælgfrugt, en. 
ſ. Blelg, 1. Bælghandfte, en. et Slags 
Handſtet af meget- tykt Læder. . Bælgs. 
korn, ct. Sed, ſom groet i Boelge. Balg⸗ 
pibe, en. 1. Luftpiben paa en Bleſeboœlg. 
2. de f. fi Sakkepibe. (Moth.) Balg⸗ 
ring, en. ſ. Bælg, 5. . Bælgrer, et. 
Bælgpiben paa ſtore Blæfebælge:  Bælgs 
æd, en. Bælgfrugter 45 Sælg 1.) der - 
yrkes i Agerjord. B en. pl.-er. 

U. hvis ſpiſelige Frø er indſluttet I Bolge. 
(Olufſen.) Bælgvante, ent. 1. det ſamme 
ſom Bulvante (hos Almuen, I Siclland.) 
2. Bante af Skind, hvis lodne Side vens 
der indad, (8. S. 9.)  Bælgværk, et. 
eet gem hører til Bælgene ved et Orgel, 
v. P . i ' 

Bælge, v. a. og rec. 1. [Ser, belga. 
fylde fig med Drift. At bælge fig me 
Ol. At b. i fig (dagl. Tale.) At b. cen 
til med Drik. Geth.) [Xt bælge paa 
"een: bruges ogfåa i daglig Tale for: at 
banke, give mange Hug. V. S. O.] 
i Bælges, v. n. pass. fane Bælg. Er⸗ 
terne begynde at bælges. . 

Balgfuld, adj. [foncé at kunne udledes 
af n.s. Bælg.] - 1. ganſte fyldt el. fuld, 
2. ganſte drukken. At drikke fig bælgfuld. 
deg. T. Moth) har ogfaa Ordet Balg⸗ 

ing, fom hører til. Bælg, 4] . 
Balgmork, adj. [af uvis Gerfomft. Det 

nedertydffe balkeduͤſter er uden Tvivl 

. 
* 

ſamme Ord.] aldeles mork. Det er belg⸗ 
"mørkt ude. (bruges blot om Dagslyſets 

angel; ei om Farve.) — Deraf: Belg⸗ 
mørke, et. ud. pl, J 

Bælt, et. n. pr. Det flore.og Tille Bælt: 
fo af de Gunde, fom forene Øfterføen m, 

" Kattegat. Nævnes Bæltet absol. forflaaeé 
derved ofteſt det ftore Bælt, (Hog Moth 
og endnu ofte ſtrives det Belt.) Deraf: 
Baltforſel, Bæltſeilade, Bæltſmakke, v. fl. 

Bælte, et. |x. [Je Belti. A. S. 

Bek,] Et Bind, en bred Nem, ſom 
bæres om Livet, for at holde Klæderne 
ſammen, eller af anden Aarſag. At gade 
med Bælte om Underlivet, At have Barn 
under Bælte 3: være frugtfommelig. (f. 
Sværdbælte.) = Bæltehage, Baltekrog⸗ 
en, Dage ell. Krog, hvormed Bæderbælter 
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hægtet ſammen. Baltepung, en. Pung, 
fom tilforn bares (og åf Øfterlænderne 
endnu bœres) I Bæltet. Baltering, en. 
R. hvori Boltekrogen hægtes, æltes 
ſted, et. der Sted paa Underllvet over 
Hofterne, hvor Bæltet pleier at bindes. 
Om trinde Bæltejted et ſogront Baand 
var vundet.” Storm. 

Bælte, v. a. 1. ombinde md Bælte. 
cingere. Moth. At bælte fig. At bælre 
Klæderne op, Elite op om fig» ”At bælte 
fit Sværd”; hænge det i Bæltet, Meis⸗ 
lingé Theofrit, 14%. (ufædvanl.) — beæl⸗ 
tet, ”faldes ct fort Kreatur, der har en 
hvid Streg'om Livet.” Moth. 
Bænde, v. 2. 1. til Skibs: faftgisre et 

Toug, en Blok og andet, med Bendſler 
a: Liner eller tynde Reb... 

Bændel, et. pl. Bændler. faf Baand.] 
et ganſte ſmalt, iſer linnet Baand. Et 
Stykke Bæendler. — Bændelorm, en. et 
Slags meget lange, flade og malle Ind: 
voldéorme. Tænia. bænd bet, adj. 
fom har ganffe ſmalle Striber, flig Bænd:s 
ler.” b. Dynevaar. (Adr. Av.) Bæns 
deltang, en. ben almindelige, paa Ha⸗ 
vets nd ved Strandbredden voxende 
Tang: Græstang, Strandgros. Zostera 

… marina. 

Bængel, en. pl. Bængler, [T. Benz 
gel.] 1. Egentl. en Knippel, Prygl; meft 
figurl. i [av Talebrug fom Ugvemsord om 
en grov, ubehøvlet Perſon. 2. S. Preſſe⸗ 
ængel. 

ii, en. pl. e. IJ.Beckr. A.S. Bænce.] 
1. et Gæde med Fødder under, indrettet for 

" Flere, og ved fin Længde forſtielligt fra en 
Stol; (f. Savebænf.) undertiden ogfaa 
indrettet, til at ligge paa eller i. (ſom 
LCoibænt, Slagbænf.) Ut fættg cen til 
Bænts 5: kue ham i Slaͤgsmaal. At flyde 
noget paa den lange Bænk ad: lade det 

ae i Langdrag. 2. et langt, ſmalt Bord, 
indrettet til cen vis Beſtemmelſe, f. Gr. 
ø 

"| fov uden Beviiskraft. 

Dreierbenk, Gøvlebænf, Retterbenk, Vas 6 
ſterbenk. 3. en Forheining, fom ligner 
en Bænt, f. Er. Græsbænt, Woldbenk, 
Oſtersbenk. — Bank t en Tørvegrav 3: en 
Affætning ed. Levning af Jord, fom man 
læder ftaae imellem Gravene forſtiellige Af⸗ 
"delinger, => Bænfebrev, et. i ældre Danſt: 
Brevſtaber eller Documenter, fom ei ere 
tinglæfte, eller i tilberlig Form, og ders 

(Golding, Ofterfen.) 
Bankedyne, en. Dd. f. ſ. Bœnkehynde; cl. 
Dyne, hvorpaa man ligger i en Benk. 
Benkefyld, en. F. til Benkedyner. (Moth.) 
Baenkegave, en. Fæftensgave, Morgen⸗ 
gave. Moth. (maaſtee af den Skik, at ligge 
i Bænke; forældet.) Bankehage, en. 
Indretning paa en Hovlebenk, hvorved 
det.Zræ, der ſtal hoples, ſpondes faſt. 

Barnkehalm, en. S paa el. ft en Benk, 

** 
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. €t mere tydſt, end danſt Udtryk. 

y 

Beœnkehalm — Bare. 

ſom br. til Sæde eller Leie. (Shlenſchi 
Bankehynde, et. left Hynde til at fæg; 
paa'en Bænk. Bankekiſte, en. nedent 
lutket og i Rum afdeelt Bænf, der br. fo 
Kifte. » Bankelcie, et. Leie paa cell. ii 
Bænf. (Noth,) Bæntefæde, et. 1. Ex! 
paa cn Bænk, 2. Sæde, indrettet ſom 
Bænt. Bankevidne, et. i ældre Dang 
upaalideligt Vidne, hvis Vidnesbyrd ei fa 
antages. (Colding. f. D. Mag. V. 24. 27 
Bær, ct. De: d. |. Bærret, Bærrene 

[JYet. Ber. A. S. Beria.] Nogle Wa! 
ters kisdagtige, faftfulde Frugt eller år 
Giemme. Kirſeber, Jordber, Pinbr 
Rønnebær; Slagenber, o. fl. == Ba 
frugt, en. Frugt, fom beffager i Ba 
(Oluffen.) Barſuppe, en. Suppe; lav 
af Bær eller hvori Bær koges. ( B. S. O 

Bare, ct. Mellemkiodet (Perinæurn 
hos Fruentimre. Eangebek.) jvf. Bærend 
" 4. Bære, v. 8. (præs. bærer forkort 
yppigen til bær.) ber, baaret, baaren, 

iran. A. bera. Goth. ba 

(fane opreiſt, el. fiytte fin egen Tungie. 

g 
at han ikke fan'bære fi 

2. Uegentl. —* noget Par fig 
til Klædning, Værge, Prodelſe, m. m 
gaae med. At hære Floiel (gaae i F: 

tb. Sorg (Sorgekleder.) At b. Kaard 
(gage med Saarde,) Kongen bar it»: 
fine Ordener, (Om Klædning er der to. 

3. frem 
bringe, bære Frugt. Jorden bærer Korn 
Græég, Urter. Dette Zræ ber ſtorkt i Fier 
Chan figer ogſaa: Det bærer vel til f Xat 
geren bærer vel til.) — Det er. uviſt, on 

man hertil fan henføre den forældede Be 
merkelſe og, Zalemaade: at bære (bringe 
til Verden, fode. (A. S. beran, f. 2: 



Bære — Bærefeng. 

bære, nebenfar.) 4. have, befidde; være 
fanteøet af, Af bære Navn af, b. Mærke 
c, It bære Had til. b. Godhed for cen. 

teele, adholde. At b. fin Alder godt 
simfamle, ber endnu have god Sundhed 
ca egemsftyrte.) At b. en Sorg, Ulykke 
tulmotigen. ”Et Forbund — hvori den 
tu: bat baaret den andens Skrobelighed,“ 
Breaker, 6. Gæregne Udtryk: At bære 
et Scta, holde det frem fil Daaben. — 
X: bare ad, gaae an., ””Det bær ei altid 
an, den bløde Seng at ſlide.“ Arrebo. — 
fars for eller fore, faae Indſtydelſe, 
def om. Det bares mig for, fom (ell. 
€, ler foreftod en Ulyfte. ”Mig bæres 
fer, at enten foreftaaer.” Øhlenfhlågers 
Crarfolder, — Det, der «ner * det 
baqen bæres os for, i det en Foreft Bing 
fu brad der vil viſe fig, træder pludfelig. 
fm for 02, uden at vi ere 08 bevidſte at 
bar fremfafdt den.” Miller. — bære over 
Be ten, med eens Feil, holde til gode. 
It . noget over fit Sind (kunne taale, at 
ker fer.) At bære Priſen, b. Prifen for 
RED: oretgaae, agter bedre, have Fortrin. 
Pate3si bærer ikke Vand imod det andet 
) fun itfe lignes dermed. — At bære fig 
kb. Kroppen) vel. At bære fig træt paa 
lyt. At bære fig ad, forholde fig, ter 
ls, handle. Der har han baaret fig galt 
i, (Zofemaaden: at. bære ad, ſtikke, 
hår fig, er forældet.) "At b. Tvivl om. 
Berk) At bære Vidne om noget, være 
gine Bediis paa. At bære til, føie'fig, 
Rat: fig. Det ber fig faa til. Ageren 
lærer vel til i Aar (lover god ett.) Om 
at faa vil bære til (føle fig.) ”Lytfen 
res iffe bedre til.” A. Vedel. — bære, 
nuzes ogſaa om Bind og Strøm. Vin⸗ 
im bærer paa Land, fra Land, med, 
En, o. ſ.v. Ogſad absol: Binder bæs 
* ps 3: blæfer fil en vis Kant, et vift 
tt, Havde Vinden baaret paa, kunde 

Ilte Saud ikke være reddet (i en Ilds⸗ 
uate,), == Bærebaar, en. Seng eller 
Rear til at bære Syge paa. (Moth. Jvf. 
tog Bor.) Bæreber, en. Bør, hvors 

ka fo Perſoner bære en Byrde. Bare⸗ 
immel, en. Himmel, ſom i et Optog 
rs over en Perſon. ærckar, ct. K. 
kaigt til at bære noget i —F Balle f. Er) 
kite: Barckurv. ærefarm, en. 
larm cf, Vogn, hvori cen bæres af Folk, 
kr, fom'tilforn brugtes, af to efte 
RKesbaate)  Bærefraft, en. 
aft til at bære. Barelon, en. det, 

mn gives een for af bære noget. Bare⸗ 
nye, pl; d. f. ſ. Bærelen. At betale 
ekdudei Barepenge for et Brev,  Bæres 
dffeb, et. Redſtab til at bære noget i 
it paa; Bæretsi. (Saaledes: Bare⸗ 
(db, Bertrem, Bareſele, Bareſtang.) 
hareſeng en, Seng til at bære en Syg 
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Bareſtol — Bevre. 

i. 
res paa fo Stænger. Baretid, en. Tid; 
hvori.et Dyr bærer fit Foſter. Bare⸗ 
vogn, en. Berekarm. == Baren, en. ud. 
bl: Gicyningen at bære. ”Mecd al den 
Baren op og ncd.” 39. L. Heiberg. — 
Barer, cen. pl.-c. en Drager. 
- 2. Bare, v. a. bar, baaren. ſGoth. bai- 
ran.] fede, bringe Fofter til Verden; et fors: 
ældet Ord, der af endeel anſees f. det famme, 
fom forrige. (jvf. dettes No. 3.. Det er 
endnu tilovers f partic. baaren, (at være 
font og baaren paa et Sted) ſom ffær bruges 
Sammenfætninger, f Cr. adelbaaren, hst: 

baaren, kongebacren, odelsbaaren, træls" 
baaren, velbaaren. — Jof. Byrd og byrdig. 
Bærende, et. Vulva, vagina uteri. 

H. Harpeftreng. Moth (om Avæg.) Et 
forældet Ord, der endnu er til hos Almnen, 
og er optaget i Veterinairſtrifter af Viborg. 
Barme, en. ub. pl. . 6. Barm, 

Beorm.] 1. Bundfald af Orikkevare. Øl: 
bærme, Viinberme. 2. Bærmen i en 
Brendeviinskiedel: det ſom bliver tilbage, 
efterat Brændingen er forbi. 
i Ba et. G. eeſt. 

Baæve, v. m. 1. ſ[A. 6. beoſian. Set. 
bifa, bevæge.] . 1. ryſte af gientagne Stød 
(om livloſe Gienſtande) Jorden bævede . 

2. ftlælve af Red⸗ under vore Fødder. 
ſel. »Dit Hætte Hierte aldrig bæved for 
nogen Uvens Overmod:” Tullin. »Hvi 
bæve Jordens Børn, naar Døden fener?” 
J. Smidth. == Bavelſe, en. Stiæl: 
ven af Rædfel, en høi Grad af Skrak. 
"Bævelfe overfalder Folket.“ — Bæven, 
en. Jordens Beven. — Bæveræsp , en; 
et Træ, d. f. f. Hep, Asp, (af Blades 
nes ſtore - Bevægelighed.) Bavernaal, 
en. Gt Slags Naal, ſom bæres til 
Smykke £ Haaret.” (f. bævre, hvortil de 
to ſidſte Ord maaſtee rettere henføres.) 
. Bæver, en. pl.-e. [Jél. 
fin Konſtdrift mærkværdigt Pattedur. Ca- 
stor fiber. == BGæverbo eller Bæverbygs 
ning, en. den Bygning, Bæveren opfører 
i og ved Bandet, for der at have fin Bos. 
lig. Bævergel, en. ud. pl. en ftævt lug⸗ 
tende Materie, ſom Bæveren har i en 
-Pofe nær ved Halen. Baverhaar, ct. 
Daar paa Bæverens SÉfind. ævergat, 
en. Hat afBæverhaar; Caſtorhat. Ba⸗ 
verſtind, et. Bæverens Stind. 

. Bævre, v.n.1. (har.) ryſte lidt, bæve 
ſagtelig. At bævere ſom ctXfpelsv, ”Luers 
nes Klarhed bæyrede paa hendes Pande, 
og glimrede i Taarerne, der havde ftandfet 
p. hendes Kinder.” Rahbek, — Det bruges 
ogſaa om ſterknede Vodſters Bevægelfe, 
naar de ryſtes, o. desl. Den ſtorkunede 
Saft bævrer paa Fadet. Hendes Bryſt, 
Kinder bævre af Fedme. — Deraf: Ba— 
oven, en, ud, pl. ' 

Bareſtol, en. Stol, hvort Folk 6æ- | 

Bifr.] et ved. 

on 
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ter Boddelſlaget. 

Boddel — Bøge. "ag? . Bøge — Bolgeagtig. 

Boddel, en. pl. Bodler. [S.Bôdull.] vælig Hiord i fede Grosgang bøge.” 
den, fom er beſtikket til at udføre den H. Å cimann. 
Forbrydere tildomte legemlige Straf; cen Beie, en. S. Boie. | 
Skarpretter, Meſtermand. =boddelagtig, Boie, v.3,0gn.1. [361 beiga, X. 
adj. form paſſer fig for en Beddel; haard bygan. N. &. bøgen.] gløre no 
og grum. Boddelknegt, cen. ſ. Boddel⸗ krumt, uden at brætfe det; ef. giere 
ſvend. Boddelpenge, pl. Skarpretterens igien lige, fom var blevet krumt. At 
Løn el. Betaling. (Shlenſchl) Boddel⸗ en Green. Ar B. en Stok lige. Atb 
flag, et. &. af Bøddelens Haand; Dødé: Hovedet, Kroppen, Armen, Benet. ”3 
flag af Boddelen. ”Foreruderen, der ven: Storm, fom baier, men fom modner €é 

»Ohlenſchl. Boddel⸗ den.” S. Blicher. At bøje noget til 
ſpil, et. Et tilforn brugeligt Kortſpil, Side, ind, op, ned, fammen, tilt 
ogſaa faldet Lanter. Boddelſvend, en. indad, udad. ”£Ligefom Sivet —8 
Boddelens Tiener ell. Haandlanger. Bod⸗ og did af Vindens Aande.“ Mynſter. Al 
delfværd, et. Skarpretterens Sverd, fom ” fig, giore en Bøjning, rumme, bukke | 
tilforn brugtes fil Halshugning. od⸗ bugne. Grenen har boiet fig. Veien be 
deløre, en. Skarpretterens Øre. —* fodre dei, ou Elvcts F 

Bode, v. a. og n. 1. og 2. [af Bod.] Fader, bør ve til vort Strig. 
glore heel, iſtandſcette det braſtfoldige (ſom —— At bøie Sindet (3> betage 
v. neutø. med præp. pac,) At bøde cf pm; vfindighed, cegenfindigbed ; giøre ft 
Garn. Goa fatte vi os hen at bede paa M0-) MULE alfer fan bei del 
Garnene, og fang "alt fom vi bødte.” (omg ban» bei —5 * fig un 
Evald. At bøde (lappe) eller bøde paa pet, i bid; etten (fælde en par 
gamle Klæder. 2. oprette, erftatte, godts - om,) mod sielig, ad) ſom lader É 
gere, At b. en Gade. ”SYeg længes ar dele. (modfat: ftiv, ubedelig, han 
øde min Gorrig og Ned.” Kingo. At b, fisurf, et boieligt Sind, en bejclig 

paa en Mangel, Feil, ct Savn. ” fan. fom let —* vg fra ger Zon Ng 
beder p. Byrd med Bedrifter.” Grundtvy. au B: iel raf: ieliubed en, ub, |] 
3, At bede for fig, værge for fig med. bel sie fe, en, pl. -r… Sierningen 
noget, infod Angreb. fan bedede for bole. Figurl. Sieelens Boielſer (Tilbe 
fo med Stioldet (jvf. afbøde.) ”Enten. ligheder.) Ordenes Beielſer RE 

et fom an paa at hugge til, cHer, at Jer t Enden.) Oftere bruges : Boi 
bøde af. ”Grundtvig. 4, betale en Penge: SM. Pl. er. 1. Glernirfgen at hele, 
bod. ſI3. bæta.] At dommes til af bøde bet, atbøles. 2. Bugt, Ktumning, å 
100 Rigsdaler il de Fattige. 5. nentr. 19. 3. t-Sproglæren : Ordenes 

affone en Brøde ved Straf; undgielve, Ming % deres Forandring ved forffie 
i Endelſe, hvorved udtrykkes forſkiellige Fi vet * 

me eee for UA ——6 are hold (Perſoners, Omſtœndigheders, 

haardt for en üngdomefeil. 6. gilde et eng 2c,) for det ſamme Begreb. Bets 
Hundve. At bøde en &0. (ogſas udbøde; Zoiningoform, en. Form, fom mg ! 
høres fielden, og meft fun om Sviin.) oeming modtage, oinageomarte, "Bødker, en. pl -e. [381. Beykir. M. ndelfen | eller den Deel af Ordet, kl 

S. Båfer.] en Saandværfémand, ſom tiltlendeg ver dets Beining. (Dab) 
gor Tønder og andre Kar af Staver og 2/04" d eller Bygd, en. pl. —cr. KE 
Baand, — Deraf: Bedkerarbeide, et. Bys. —Sæ øn, SGL 
Bedterheandvært, ef. Bodkerſvend, en. Bygdefolk ger BøigdefolE, Byg: 

; et ing, 0. fl. kun i Vu 
arb ode, v. n. 1. (har.) glåre Beodkere 'Sammenfætntnger, 

Beffel, en, pl: er. og Bofler. Gt eile, en, pl.-r. [T. Bagel. N. 
” Battebyr af Orens Slægt. Bos Bubalus. Boͤgel.] ethvert RedfEab,- fom er beie 

en krum Linie eller Halvcirkel, og ofl 
ofjelore (Dannen), Beoffelto (Hunnen.) af Metal. Boilen paa et Kaardejaf 
"Bøg, en, pl.-c. [IS Beiki. R. S. i fl. ea 
åt] ett & almindeligt, vildt⸗ en Fgtee wi -r. ſIsl. Bylgia; 
vorende Zræ. Fagas sylvatica” Deraf: Bølga, Dævelfe.] en fligende cer fr 
Bogeaffe (Afte af Begeved), Bogebrænde, mende og igien ſynkende Forhsinins ? 
Bøgeplante, de eſtiul poet. En Fugl Overfladen af oprørt Band. Søen rci 
i Baarené grønne Begeſtiul.“ Ohlenſchl.) Bølger. (S. Dove.) ſigurl. a) for £: 
Bøgeffov, Bogeſpaan, Bøgetræ, o. fi. der, At pløie Bølgen (felle.)  b) hr 

Bøge, v. m. 1. (har.) brøle; om ftort der har en bølgcagtig Stitfalfe, At 20 
- »QDvæg. (Colding. D. Bibel.) ”Oren vred i Bølger; at lægge noget i Bolger. 

i Baaſen bøger.” N. Brun, ” Lift høreg bøelggagtig, adj. ſom ligner en Bel: 

AN 
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Volgebierg — Bonhore. 148 

elcierg, ef. En meget hoi Bolge. 
lnangt Belgebierge.” Kingo. bol⸗ 
Hess, 2dj. blaa ſom Havbolger, havs 
i. VNeth.) Bolgebrud, cf. Havets 
VSelgetnes Bryden mod en Strands 

it, el ved Stier og Banker. Bølge: 
sie, pl. Bugter, ſom gaae I Bølger. 
gedends, en, poet. Bolgernes vug⸗ 
ne Sevægelfe. (Dhlenſchl.) Bolge⸗ 
W, el. poet. Bevogelſe nedad, eller 
adengen i Bolgelinie. ”Gslverflørcts 
ix Balgefeld.” Ohlenſchl. Bolge⸗ 
»g, ir. Belgernes Bevergelſe. ”Baf: 
h — fig blander i din Roſt.“. 
krikl bolgegron, adj. grøn, ſom 
nesadet undertiden vifer fig. “J Fars 

nt Belgeſlag.“ J. Smidth. Soens 
Burbderg. bolgeſlagen, 

ig. Bolztzeſtyrtning, en. voldfomt 
jaclag, Soſtortning. Bolgevei, en. 
k Sel over Havet, Ett 

ze fig; vg urigtigen ſom v.act. ”De 
st ned — og bølge fig, naar Vinden 

delle Betlebær', n. s. én Buftvært, 
k terpaa vorente Bær, ſom have Lüg⸗ 
a. Blaadær. Vaccinium vliginosum. 
W, en. pl.-ner. [IIsl. Bæn.] 1. en 

134 Anmodning, Begiering. At fore: 
"sem Sen, here eens Bønner. "Hot 
— du * mildt nette 

ge.” Baggeſe ør det for 
2 Dans Styid * Gierningen at 

ll Gud. At holde Ben om Af: 
m. At gisre Bøn, kefe en Bøn af 
au fektolen, = benfalde, v.a.2. ans 
ven ved Ben (ftærfere, Udtryk, end 
"t) Xt benfalde cen om noget. — 
nhore, v. 2. 2. opfylde, bepilge cen det, 

bund "JF 

Bonhore — Bør. 

han beder om. ”At benhøre d 
bede om noget til deres egen Sta 
Thott. Deraf: Bonhoreiſe, en. 

- Tig, adj. ſom ſiges, fremføres i en 
Zone. fan bad faa bønHg derom. 

Begiering. “Han talte bønlig bl 
lenſchl. — Bennebog, en. pl.-bo FR ß 
trykt eler ſtreven 
Bonner til Gud. 

' Serfolk, pl. Folk, 

9, ſom i 

Border, pl. af Bonde. era 
fom høre ti 

ſtanden. Bendergods, ct. den 
gu Herreggards Jorder, fom b 
Fæftebønder (hvilfe Ord allene 
Denne Form.) 
Benhas, en. pl. - er, [N]N. 6. 

haſe. Isl. Baunhoser. V. 6. 
Fuſter iet Haandvork, eller eer 
Smug driver ct Haandveerk, Aden 
berettiget dertil. (Moth.) 

Bønne, en. pl.-r. IJ6l. Baur 
Bean.] en Bælgfrugt, hvis Afa 
kes ſaavel i Marken, fom i Kiok 
Vicia ſaha. Deraf: Bønncager 
bælg, Bennehalm, Bonnemcel, 
ſtang (Stage, ſom fættes til 
Havebede), Bønneftængel (Benn 

. flydende Stængel) o. fl. 
Bonſe, v.a,1. At boenſe et u 

læggridet i Vand for af tætte det. (' 
1. Bor, en. pl.-e. (langt 2.) 

fil at bære paa ell. trille noget fi 
(6. Baare.) At bære noget paa 
En Bæreber, Hiulbor, Trillebo 
- 2. Bør, cen. ud. pl. [af bære, 
Moderen hos Quindfolk. Uterus. 
2. Fofterletet hos Dyr. (hos Aln 

aꝛin heie Svirvler op, 0 Bolgevrimz- Veterinairſtrifter.) 
3. Bor, en. ud. pl. (langt ø.) 

en ſtaaende, ffær foielig Bind. 
Bør, have god Ber; Medbor, 

berfaſt, adj. fom hindres å 
fra at gaae til Seils. *Han 
børfaft.” P. Clauſſen. berlos, 
ikke har Medbør paa fin Seilade 
Vedel.) ”Han laae nogen Stunt 
P. Clauſſen. 

… 

Bør, v.n. (kort ⸗.) burde, hi 
inf. (fom dog er uvis) at burde. 
N. S. båren.] 1. 
efter en moralſt Lov ; 

- fømmer fig; er 

er pligtig 
paaligger ( 

Ret.  Fornuf! 
hvorledes vi bør, Loven hvorlede 
Nødvendighed hvorledes. vi mag 
Ingen bør fornærme fin Næfte. 
ber det være. Som det bør fig | 
decet.) [Ogfaa i den uvperſonli 
men fieldnere, og aldrig i 2: 
Det bør enhver at medvirke til 
Bel. ”Da bor det os at vær! 
paa.” Mynſter.]. 2. forſtylde n 
fortiene. At foreſtrive hvad cen 
have ˖ for fin Umage, 3. filtomn 
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Bør — Berſel. 144 
k | 

Borſte — Boffeftaal, 

efter Fortieneſte. (forældet.) »Dyd ber Berſte, en. pl.=v. [Isel. Bosti, 
Wre.” Vedel. Xre den, ſom Xre ber. Buͤrſte.) 1. e Haar paa Dur, 

ſom det bor ſig; 

.Ordſpr. Iblandt diſſe Ting ere der nogle, 
hyvilke bør den forſte Plads.” B. Thott. 

Heraf det nu foraldede: borlig, ſaaleds 
borlig Maade.” i 

Hvitfelt.) hvoraf tilborlig og vedbørlig 
enditu brugeé.] 
Børn, pl. af Barn: bruges hyppigen 

I Gammenfætninger, og I følgende Ord og 
Bemarkelſer, enten allene, eller dog oftere, 
end med sing. Barn: Barneaar (de Aar, 
ſom regnes til Barndommen), Bornearv 
(fom tilfalder Børn), Berneavling, Bor⸗ 
nebal (ſom gives for Børn), Borneflok 
(en Flok, Mængde af Born), Boarnefoſtr 
Børné Opfoſtring, Opdragelſe. Fibigers 
oph.), Bornegierning (Born gior Borne⸗ 

zierninger. Ordſpr.), Børne ode (ſom 
orne⸗ tilhører umyndige Børn. D. Lov.), 

ing 

rældrelsfe Børn opdrages; af en hiſto⸗ 
— (egentlig: et Huus, hvor fattige ell. 

rift Grand kaldes Tugthuſet i Kiobenhavn: 
Bornehuſct), Børnejord (Jord, fom eies 
af Umyndige), Borneckopper (en bekiendt 
GSygdom. Variolæ), Borneleg (Mynſter.), 
Bornelæœrdom (det, ſom læres Børn ; hvad 
man lærer form Barn), Børnemord, (Mord, 
begaget paa flere; paa en Mengde Born), 
Bornepenge (fom tilhøre umyndige Børn), 
-Børnepulver (”Pulver, fom indgives Born 
for Glag.” Moth.), Borneran (Børns 
voldſomme eller hemmelige Bortranelſe), 
Borneſto i Talemaaden: at habe flidt 
ine Borneſto 3: ikke være Barn længer), 
) orneffole, Barneſor 
ning af, eller ved ſine 

"et. (Borneleg; figurl. ubetydelig 

(Sorg i Anled⸗ 
orn), Borneſpil 

Sag. 
»Denne Sag er intet Borneſpil, den ans 
gaaer Ære, Liv.” Holberg.), B ornetugt 
— Opdragelſe, Ave, —æe ſù 

ornetyveri (Borneran. F. Guldbergs d. 
Plautus), Bernetei, et. (Isi til at ſpobe 
og Klæde et fpædt Barn), Berneven (ſom 
eliter Bern), borneviis, paa borneviis, 
adv. (efter Børns Maade), Bornevogter, 
en. (Maſtine til at lægge fpæde Børn i, 
for at betrygge dem før den Fare at avoles 
celler ligges ihiel… Sartorph.), Børnevært, 
et, (1. et 
Børn; daarlig, unyttig Gierning. 
meget let Arbeide. 

oretagende, fom fan paſſe for 
2. ét 

” vad fom for cen er 
Leg og Bornevark, er Heltedaad for ans 
den.” Nein.) " : 

Bors, en. pl.-er, offentligt Sted, hvor 
Handlende ſamles, for at ſlutte Kisb og 
tale om Handelsfagor, — Borsdag 
tilforn: cen af de 
mænd ſamledes paa Borfen. 

Borſen maa finde Sted. ' 
Borſel, en. Gieningen at bære 

Golding, S. Oppeborſel. 

„en, 
age i Ugen, da, Kiob⸗ 

Borstid, 
"en. den faſtſatte Tid, da Samling paa 

(Byrd.) 

og fores. 

jionet. 

paa Ryggen af Sviin. At reiſe Bor 
2. et af Svineborſter forfærdiget Rei 
til at renfe og børfte med. = Berſt 
er, cen. den, ſom gier Borſter (2.) 2 
enbinder, en. et uforandret af det I 

opfaget Ord, med ſamme Bemarkelſt 
borſteſtiv, adj. gange ftrid og ſtiv 
Borſter. (Sorterup.) — barſtet, adj. 
ſat med Borſter. 
Borſte, v. a. 1. giore reen, renſ 
Stov ke ig Borſte. — ſigurl. sider 4 

Et hollandſt og nederk 
Ord, fom allene bruges om de Ena 
der ſtifteviis, i en vis Orden, føre Rei 
og Gods over det ftore Bælt. Ba 
gaaer fire Dage om Ugen. (Mott 
ved Bort Bemerkelſen: Orden, Nat. 
er det min Bort. Han ftaaer for Ber 
Dette er ogſaa Bemærfelfen I dt P 
tydſte. S. Brem. Woͤrterb.) — Ba 
deg, eu. En af de Dage i ugen, da B 
fartoiet ler Bortſmakken (Moth) gi 
over Beltet. 
Bosning, en. pl.-er. - en Ring af i 

tal, hvormed cf rundt Tro omgive, | 
et rundt Gul udfores. . 

Boſſe, en. pl.-r. IN.S. Busfs] 
en Daaſe, Boddike, til at gicmms nm 
i; ifær med Xabning i Lagget. 0. 
tigbøffe, Sparebøffe, Sukkerboſſe. 

kydevaaben, beftaaende af et huult 3 
rør, fom ladet, en Laas til at fore, S 
og. Kolbe; et Gevær. - At lade, affot 
Boſſe. 6. Jagtboſſe, Omdbøfje, 2 
Boſſe 
hvo 

ane, en. fanen paa en Boſſel 
yrſtenen befæftes, og ſom aftrm 

mod Staalet. Beoſſehylſter, et. Hel 
hvori cn Boſſe (ifær til Jagten) giem 

Boſſckolbe, en. den nt 
tyfte Decl af Træværfet til en 8 
— et. fint Krud, ſom brugs 
Boſſeſtud. Boſſekugle, en, K. hvert 
findes af Boffer. Boſſelaas, en. Int 
ningen, hvorved en Boſſe affyres. Bo 
ladning, en. Krud, med Kugle ell. Da 
ſom lades i en Boſſe. — 
den, hvis Haandvaerk er at gtøre Sernt! 
til Bøffer, elev Geværer. — Beffemd 
en. en Artilleriſt, Conſtabel. (forat: 
Boſſepibe, en. Roret p. Boſſen. Be 

d, et. 1. Skud med en Boſſe. =- 
angt man fan nage med et ſaadant St 
Boffeffytte, en. kaldtes tilforn rt! 
rifter, til Lande og til Skibe. . Ba 
fræft, et. det Trævært, hvori Boßſeri 
og Laaſen hviler. Beſſefrafter, en. ! 
fom gior Træværtet til en Boſſe. Pal 
fmed, en. d. f.f. Boffemager. Boſſeſp 
ct. Spyd, paa Enden af en Self: & 

Beffeftaal, et, Fyritaalt | 



. Boſſeſteen — J 

—5 
5 ndrettet Fr cen. - 
Batie, v. a. 1. forfone med Besning. 
—8* et HAulnad. ( V. 6. O.) 
Bert, et. pl. d.f. Hug, Bant. (dagl. 
at i pl) At faae Boſt. 
Adtte,”en Boven eller Skinken 
sc Eriin; Fleſtebsſte. (mu lidet bru⸗ 
Cu mm 2 efiedel, en. Kicdel til at 
mu Aftcboſter i. 

34 eſte, v. 2. 1. [Istk. beysta,] ſlaae, 
mi give Gug. (”HSun boſtede p. Da⸗ 
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eſteen, ens En til Befteti 
| at banke Klæder.. ELangebek.) 

hj 

.—Madet. …, v 

ep, en. Banketræ, Jarſtel til at 

Botte, gn. pl.-r." [A.S. Bytte.] Gt - 
rundt, af Stayer og Baand. fammenfat. 
Acekar, med cller uden Laag: Srynbøtte, 
Melfebotte, Smorbotte. ꝛc. SBotrelaag. 
et. Dætfel, Laag til en Botte. Bette: 
mel, én. Melk, ſom er opfat I Bøtter, 
for at. Fummes elier for at blive tyk. 
Bottevalle, en. Valle, ſom ſamles i Bot- 
terne under:Melken. (Wath.) 

„en pl.-r. Gt Slage Blonbrs, y 
(4 

my J et danſt daandſtrift af 1488,) - — Rigite - Better t (fra Rigas) 57... 
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M vogſtav fan, efter vor Strdeth ikte forekomme i noget et oprindeligt bang Dæi men ' 

irer, deels med Lyden af x (efter. a 0 og u) deel⸗ lydende ſom S (efter e, i og p) i 

Bert fremmede Ord, fom jœvnligen "høres: i danſt Sale, og hvoraf nogles Brug. er fag, aimadeis, 

n tel kanne figes at have vundet et Stage Borgerret citke Indfoderet) i i Spioget; ; uagtet de 

i drig (faa lidt ſom noget Ord af den greſt⸗latinſte Eprogftamme,. der bruges i. danſt Skrift) 

dhere at udmærfe fig ſoen udenlaudſte. Den fremmede Matur, fom faadenne Ord altid 

hes maa beholde, deets fordi en Orundforfkiel imellem Ord af latinſt og af gothiſt Sproge 

mæ: altid bliver fiendelig ; deels fordi de forholdsviis ere yderſt faa, og forſt i en ſildig Tid 

ridfenme i Sproget giot det derfor faa meget mere rigtigt, i Skrift at lade dem beholde det 

mark Begftan, der giver deres Oprindelſe tilkiende. Ved enkelte er dog nvendelſen af & i 

werelim af Ordet nu bleven faa almindelig, at den ikke, uden kiendelig Overtredelſe af Etri⸗ 

stn, fan tilfidefættes (f. Er. Kaffee, Kahyt, Kalkun, Rammeret, Kamin, Kaneel, 
cain, Benton, Kaper, Kaſſe, Kaſtanie,, Klaveerr, "Komedie, Kritik.) ' Bed andre ” 
Br, Cantsler, casſere, Carechet, Cattun, Caviar, Clima) er Brugen deelt jmellem 

"NÅ; og i denne Udeftemthed . at holde fig til det forſte, fremmede Bogſtav, vil neppe være; 

inst, — Ar apregne alle Ve fremmede, med dette Bogftav begyndende Ord, der een og anden 

my ictckemmei Tale eller Skrift hos be, fan ei være Gienfand for en danſt Ordbog. Man 
| derfor allene her forefinde dem, ſom hyppigſt bruges, ſelv i dagfig Tale, ſom tildeels have 

&? ra danſt Endelſe og hvis Skrivning med Cmaa antages for almindelig. De ovenfor fort 

ſent, tg nogle flere lignende, maa ſeses under *. 

—5— en. pl.- x. hemmelig Forbin⸗ 
ike imellem flere, i en ulovlig, for andre” 

-a4 
Få 
. .. FED. 

yeſtinder i deres Bærelfer. .  Cabinetss 
cretair, en. En Embedsmand, der ar⸗ 

illig Henfigt, og de af en ſaadan Fore⸗ 
* eller ogfaa af en enfelt Perfon, mod 
beg orſpundne Nænter. At ftifte en Ca⸗ 
van lænter fun paa Cabaler. 
net, et: pl.-ter. 1. et lidet Væs 

Me, indenfor eller ved Siden, af andres. 
taber. 2. færd. en Forftes Løn 
mer: og deraf ſigurl. om de Regieringe⸗ 
1 andlinger fom der foregaae. 3. under: 
An: et Er hvor en Samling af Konſt⸗ 
"KT glemmes, eler en faadan Samling 
mr Deraf: Cebinetspræditen, eu. P. 

holdes for —* Fyrſter eller 
Bang Ordbog I. 

U … 9 

beider umiddelbart. under en tegierende 
Fyrſte, eller i hans Cabinet. 
netefegl, et. S. ſam Fyrſten bruger for 
de Breve ; han umiddelbart, eller fra fit 
Cabinet lader udgaae,  Cabinetsftytte, 
et. En Naturfieldenhed ellex et konſtigt 
Arbeide, fom glemmes i et Cabinet; men 
jærd. om ſmaa Malerier, der ifær ere. 
ſtitkede til at ophærges.i mindre Veerelſer. 

Cadet, en, pl. -ter. (egentl. en yngre 
Broder, ifær af en adelig Familie.) Wen: 
hos os bruges. bet nu fun om de unge 
Menneſter, der i egne Stifælfer oplæres i, 

… (10) 

Cabiz. 



Krigsvideuſtaberne og dannes til Offi⸗ 
cerex. Landcadet, Secadet. 

Calcinere, ſ. fortalte. . 
Caleffe, cen. pl.-r. et Halvffuur til at 

lukke over en Vogn; if. en Vogn med et 
ſaadant Skuur. 

Caliber, en. pl. Calibre. Maalet paa 
en Kanons Giennemfnit i Løbet, og paa 
den tilfvarende Kugles Giennemſnit. En 
Ranon af fvært: Caliber. 

Calot, en. pl.-ter. en Sue, dannet 
, fom et Affnit af en Kugle, til at bes 

dætfe den overſte Deel af Hovedet. — Cas 
lotffee, en. En Skee til at oſe med, dans 
net fom en Galvfugle. 

Camelot, et. et Slags tæt vævet Tot 
£ det ſaakaldte Kameelgarn, eller et Slags 

. uldent Tel, ſom ligner dette. , 
Campher, en. ud. pl. en meget flygtig, 

og kraftig Harpir af Camphertræet, (Laurus 
Camphara) ſom ifær fommer.fra Japan, 
Borneo og Bumatra, og bru es hyppigen I 
Læœgekonſton. Deraf: sherolie, o. fl. 

anal, en. ph.⸗ er. en Vandledning, 
gravet i Jorden,” iſer en ſaadan, der 
er beftemt til Seilads i det Indre af et 
Land. Den Holſteenſte Canal.  (Deraf-. 
Canalgravning, Canalſeilads, Canaltold, 
o. a. Ord.) Undertiden ogfaa om et na⸗ 

turligt, ikke meget bredt Vand imellem to 
Lande. Canalen imellem England og 
Frankrige. — ſigurl. om de Rør i dyriſte 
eller Plante s Legemer, hvori Vadſterne 
have deres Omleb. ' ' . 

Canarifro, et. Frøet af en Gresart, 
Ehalaris canariensis) fom Canarifugle 

gierne æde. +  - . 
Canarifugl, en. pl.-e. En Sangfugl, 

Froié oprindelige Hiein er de Ganarijte Øer, 
Canaſter, ſ. Knaſter. 
Cancellie, et. pl.ꝰr. i Danmark: det 

Regleringscollegium, ſom beſthrer Alt hvad 
ber horer til Juſtiisvœoſenet, eller til at 
vaage over Nettens Pleſe, Lovenes Oper⸗ 
holdelfe, og Sikkring af Siateborgeres 
Nettigheder. S Cancelliebetient, en. Em⸗ 
bedsmand i Cancelliet. Cancelliebrev, 
ct. B. ſom udgager fra Cancelliet; Can⸗ 
cellleſftrivelſe. Cancellicbud, et. den, der 
for Tieneſte, fon Bud og Fyrbeder i 

ncelliet. (f. Bud, 4.) . Cancelliefegyl, 
et. kongeligt Segl, ſom Cancelliet bruger. 
Cancellieftiil, en. den Stiil eller Skrive⸗ 
maade, ſom følges i de, ſaavel fra Can⸗ 
cellet, ſom andre Regiexingscollegier uds 
gaaende Breve; Embedsfiiil. . 

Cancelliſt, en. pl.-er. ÆÆn Fuldmægtig 
Å TCancelliets Contorer. , 

Candidat, en. pl.-er, kaldes den, fom', 
ved Uniderſitetet har giennemgaget den of⸗ 
fentlige Prøvelfe I et af de fire Faculteter. 
En theologiſt C., juridiſt Candidat, o. ſ. v. 

Candis, en. eller Candieſukker, et, Et 

X J 
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Candis — Capital. 
6 z R , 

lage ft en Foem chryſtalllſeret haa 

Canonicere, v.a.1. i den catholſte Kir 
optade blandt Helgenes Tal; erklære 
en Helgen. | 

Canoniff, adj. overeensftemmenbde 
en vis Forſtrift (Canon;) men færd. 
den catholſte Kirkes Forſtrifter. S 
ledes: den canomiffe Ret 7 den catho 
Kirkeret. Et canoniff Valg (fom cer — 
efter Kirkens Forſtrifter.) e Canon 
(for ægte erkiendte) Bøger i Bibelen; m 
fat de apocryphiſte. | 

Cantate, —88 et Digt af fler: 
Formen ulige Stykter, beftemt til at fi 
ges; et Sangdigt. 
Cantonere, v.n, 1. (har.) om Kri 
folk: ligge i Qvarteer i Stæder og Lan 
byer I en vis Egn, med en ſamlet Etm 
ey uden af afbryde Felttieneſten. Da 
antonering. Tantoneringe varteer, c 
Cantor, ett. den, fom — * San 

4 en Kirke; Menighedens Forfanger 
.Cantoler, en. pl.-g. tilforn i Danma 
en af Rigeté høie Embedsmænd, de 
Værdighed nærmelt fvarede til Cancel 
præfidenten; hvorimod, Kongens Cant 
var et Slags Tablnetsſecretair. 

Capel, ef. pl.-ler, 4. en mindre K 
uden Sogn, enten: færftilt bygget, « 
ſom Tilbygning ved en ſtorre; eler o 
indrettet i et Slot, en Herregaard, 
til at holde Gudstieneftei. (f. Sloteca 
2. en Samting af Tonekonſtnere (Mu! 
og Sangere, fom en Fyrſte Halder til 
opføre MuffÉ ved fit Hof, i Theatret o 
Deraf: Capelmeſter, en. den, ſom fi 
ſtaaer et ſaadant Tapel, og ſtyrer Mu fi 
Capelle, en: 6, Digel, Provedigel 
Capellan, en. pl.-er. Hielpepræft vei 

Kirke, hvilfen desuden har én Begncpr: 
(En ſaadan kaldes: refiderende Capell 
til Forſtiel fra: en perſonel Capellan, | 
Bognepræjften, efter Bevilling, felv he! 
I fit Huus, for'at lette ham Embedets B 
der, eller forvette det for ham.) Der 
Capellanie, et. En Capellans Embede 

apitain, en; pl. -er. 1. en Befalir 
mand over Krigsfolk til Lands, fom 
fest et Compagnie. 2. en bøiere ( 

ceer, fom fan have et fort Krige 
under 3 aling. p 

apital, en, pl.=er. , en Pengefum 
faa vidt den anvendes til at yde Ci: 
Renter eller anden Fordeel. (jvf. Sor 
ol) At fætte en Capital paa Re 

Driftscapital, den Gapital, ſom anver 
p. at fætte og holde en Fabrik, et Agert 
e. d. i Drift. En død Capital I: ben, | 
ingen Nente eller Vinding 'giver, == — 
pitaliſt, en. pl.-er. den, fom eier en 
tydelig Capital, færd. naar han træ 
fin Indkomſt blot af bens Kenter. 



Capitel — Carnaval. 

Cepitel, et. pl. Capitler. 1. en Afdeling 
cler ending af et Skrift. Skriftet 
aa deelt i Beger og Capifler, — figuri. Ma⸗ 
tee, Gienſtand for en Samtale e. desi. 
Kosor han tommer paa dette C. er ban 
vatremmefig. — Hetaf: capitelfejt, adj. 
ſem note erindrer Indholdet af Capitlerne 
ita Beg, færd, i Bibelen, og fan ans 
cefere deres Tal. 2. et Samfund af 
Terfener, fom hore til et viſt, ifær geiſt⸗ 
kg Selſtab, eller til en Ridderorden. 
Cspirlet ved en Domkirke; et Domcapitel. 
Et Ordenstapitel. At holde et Capitel (5: 
mn gorfamling af Capitlets Medlemmer.) 
Znaf: Cepitelstaxt, en. Tart for Korn⸗ 
tarei Tienders og Skatters Beregning, ſom 
ertligen fættes i hvert Stift v. Landemodet. 

Cspitulere, v. mn. 1. (har.) underhandle 
cen eg flutte et 553 es om Overgivelſe. 
Fdætningen forlangte at capitulere. = 
Tspitulation, en. et Forlig, afdeelt 1 viſſe 
Tunffer; og iſgr et ſaadant, der ind: 
graes imellem Beleirerne og de Beleirede 
fm Fæftning om dennes Overgivelſe. 
"Deraf ogſaa de tydſte Keiſeres Valg⸗ 
(chitulationer, Haandfeftninger.) 

Carebin, en. pl.- er. Korte Rifler, 
lem Nytteriet bruger; Rytterbaſſe. 
Cerat, en. pl.d. f. IIt. Carato. Fr. Ca- 

rat, Det ſtrives dog ofte Karat.] en Vægt, 
hrerefter Guld og Adelftene veies, og Gul⸗ 
dets Reenhed beſtemmes; Va 24 Carat er 
Lenednelſen for -ganffe rent Guld, og 
f. Cr. 18 Carats Guld kaldes det, ſom 
kr K Tilfætning. J Vægt er 1 Mark 
Sild 24 Carat, og 1 Carat 12 Gran, 
Ceravane, f. Baravane. 
47* ede, * ål gy —— af 

Klbbenene, ſom eget over Kulild. 
—* en. at. Carbunenlus.) 

ka heirede Rubin. S. Karfunkel. 
Cardemome, en. et Slags oſtindiſt Kry⸗ 

deri. Frakornene af en Plante. Amomum 
ardamomum. 
Cerdinel, en, pl.-er. 1, en Xrestitel 

fer de fornemfte Seiſtlige 1 den catholſke 
irte, ſom flulle være 70 i Tallet (6 Bis 
foyer, 50 Præfter og 14 Diacori) og af 
tis Gamfand Paven vælges. 2. en ri 

" hvid Blin med Pomeranzer. 
e, f. Riærtegni. Deraf: cateſſere, 

v.3. give Kicertegn. E 
ell. carmefinrød,adj. En hoirod 

Ferve, ſom ſpiller gangte lidet i det Blaae. 
(R. A. Sat. Carmesinus. E. Crimson;) 
Cermin, en. En fmyt. hoirsd Farve, 

fem beſtaaer af et Pulper, der laves af 
tt amexicanſt Inſect. ( Cochenille.) 
Carnavel, et. i catholſte Lande: Tiden 

fra Hellig fre Kongers Dag indtil Faften, 
ca de Lyſigheder, fom i den Tid pleie at 
hade Sted. (I. Faftnacht.) 
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tEftertanke. 

' i ' ', i 

Carneol — Cathoiſt. ; 

Carneol, en, pl.-er. en filn Agat af 
rødlig Farve. 

Carnid, et, 6. Karnis. 
Carricatur, cen. pl.-er. En Tegning, 

hvori Gienftandenes virkelige Træf eler 
Stittelfe og Udfeende fremſtilles paa en 
overdreven og latterlig Maade. 

Carriol, |. KRarriol. É… 
Carronade, en. pl.-r. Et Slags meget 

forte Kanoner af. —* Caliber, ſom ifær 
bruges paa Krigsftibe. i 

Carruſel, et. Et tilforn ved hoitidelige 
Leiligheder brugeligt Ridderſpil til Heſt, 
der var en Levning af de ældre Turnes 
ringer. ng ingrenden,) "| - 

arteſfe, en. pl.-r. bd. ſ. ſ. Skraaſek. 

S. Rartove. 
Skraa.) 

Cartove, en. 
—*⸗ en. pl.-r. S. Volodkielder. 
Caſerne, en. pl.-r. en egen Bygning 

I en Stad eller Fæftning, beftemt til Op⸗ 
hold for Soldater, 

Caſtet, en. pl.-ter; en flad Læderhue, 
ſom Mandfolk bruge. > ' , , 

Caſſe, Caffebetignt, Caſſerer/ m. fl. ſ. 
e. 
aſſere, v. a. 1. forkaſte, erflære for 

uduel g, ugyldig, uværdig. (af det Ital. 
Cassare. 

Caſtel, et. pl. - ler. en mindre Feſt⸗ 
ning, anlagt ved en flørre, eller ved en 
Stad. (et Cittadel.) 

Caſtor, en. ſ. Bæver. Deraf: Caſtor⸗ 
hat, en. Hat af Bævderhaar. Caſtoruld, 
en. Bæverhaar. 0 ' 

Caſtrat, cen. pl.- er. ſ. Gilding. — 
taſtrere. v. a. f. gilde. ' 
Catalog, en. plver. en Dytegnelfe ell. 
Fortegnelſe over endeel enkelte Ting, ifær 
ſaadanne, ſom ſtulle ſalges. En Auctions⸗ 
catalog. Bogcatalog. 

techet, en. pl.-er,. 1. den, ſom for⸗ 
ſtaaer at catechiſere. Han er en god Cas 
tedjet. 2. en Lære ved Vorgerſtolerne i 
Ctæderne, ſom tillige er Hlelpepræft (en 
ordineret Catechet. 
—— v.n.1. underviſe, lære Ung: 

dommen (ifær Religion) ved Spørgsmaal, 
ved p. en ſporgende Maade at vælte deres 

At catedjifere med Bornene. 
Deraf: Catechiſeren, Catedifering, en. 

Catedismus, en. RNeligioné s Lærebog 
for de forſte Begyndere. ' 
Catheder, et. pl. Cathedre. Indretnin 
I Hsxeſale, hvorpaa den, der holder of⸗ 
fentlige gorelæsninger, en academiſt Tale 
eller Diſputation, ſtager, ophoiet over Til⸗ 
horerne; en Lereſtol. 

Catholſt, adj. den cetholffe Religion 
2: den chriſtelige Religionslere, hvorefter 
Paven erkiendes for den hele chriſtne Kir⸗ 
kes Overhoved (en Benævnelfe, der ſtriver 
fig fra Theodoſius den Stores Tid.) At 

. (10 7), 
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"være eatholſt, tive cathoiſt gaae over 
til den catholffe Religion. (ogſaa med 
Tillegget: romerſt⸗ catholff. 

Cattun, et. pl. - er. IE. Cotton.] et 
Slags Lomuldétel, der t Alm, trykkes 
med brogede Farver, og oprindeligen er 
oftindig, (jvf. Sirte.) Gen. Cattuns br. 

j. 

& 

i Pund. 

fom a En Cattuns Kiole, Treie. * 
Cattuntrykker, en, den, hvis Syſſel er at 
trykke de farvede Figurer paa Cattun og 
Girts. - Stedet, hvor dette ſteer, er et 
Cattuntrybferi, + W 

Caution, en. pl. er. Handlingen at 
gane i Borgen for een,” at love for en 
andens Forpligtelfer; Forlsfte. At gadge 
i Caution for cen. At ſtille Caution (Sif: 
kerhed, enten i Penge eller i en andeng 
Forløfte.) — Cautionift, en. pl.-er. den, 
fom gaaer i Borgen f. en anden; Forlover. 

Cavallerie, et. S. Rytteri. — Caval: 
leriſt, en. Krigsmand, ſom tiener til Heſt; 
Rytter, Dragon, Huſar, 2c. - ” 

Caviar, en. En Ret af nedfaltet Fi: 
. "fterogn , ſom ifær tilberedes: £ Ruslands 
. ” (Sta . Caviåro,) . 

Ceder, en, pl. Cedre, Et udenlandſt 
Træ af Fyrrens Slægt ; Cedertrœ. Pinus 
Cedrus. (dog bruges Ordet ogfaa om andre 
Tro⸗Arter, f. Er, et Slags Cypres, med 
”Yelugtende Bed. Cypressus thyoides.) - 

Celle, en. pl.-r. et lidet Verrelſe I et 
Kloſter; Munkekammer. 
"Cement, et. Et Slags Kit eller For⸗ 

bindingsmiddel til at holde Stene ſammen, 
ifær i Vandbygning; Muurkit. 

Cenſur, cu,” Bedemmelſe; færd. den, 
ſom'i nogle Lande, til Skade for Aands⸗ 
frihed og Oplysning, Skrifter underkaſtes 
af Regieringen, inden dé maae trykkes. 
At, indføre, ophæve Cenſuren. — (Deraf: 
cenfurere, v. a. bedemme et ſtriftligt Ar⸗ 
beide inden det trykkes. Cenſor, en. 
den, ſom ev fat til af cenſurere; o. fl. 

Centner, et, pl. d. f. en Gægt af 100 

Ceremonie, en. pl.-r. Skik, udvortes 
- Adfærd eller Gandting, fom lagttages ved 
en vis hoitidelig Leilighed; Hoitidsſtik, 
Hofſtik. — Ogſaa een med Ceremonier led⸗ 
faget, Handling. Kroningsceremonie. — 
Teremoniemeſter, en. En Embedsmand, 
fom har Opſyn med de foreſtrevne Cere⸗ 
moniers Jagttagelſe ved et Pof. 7 

Charakteer, en. pl. Charafterer, 1. Ind⸗ 
"Begreb af de Kiendetegn, hvorved en Ting 
adſtilles fra andre. Charakteren i den 
egyptiſte Kon, i et Landſtab, Maleri. 

. 27 Indbegreb af de fra Sindet, Tilbeie⸗ 
lighederne, Villiens moralſte Dannelſe 
udgagende Egenſtaber høg ct Menneſte; 

Sindelav, Sindebeſtaffenhed. En god, 
flet, fordærvet, fvag, bsielig, faſt, kraft⸗ 
fuld Charakteer. En Mand af Charakteer 

rs 

Cathoiſt — Eharakteer. 448 Charakteer — Chriſtelig. 
⁊* i i . i 

(fom udmærker fig ved Charakteerfaſthed.) 
. 3. en Titel, Rangtitel. (d. Tale.) | 

Cyharabkteriſtiſt, adj. færegen fr en vig 
Gieuſtand, ſom udmærfer den fra eunhver 
anden. 

emie, ſ. Chymie. 
irurgie, en. ud. pl. den Konſt, at 

læge Saar og udvortes Skade paa det 
menneftelige Legeme, og Indbegreb afd 
dertil hørende Kundſtaber; Saarlægefontt, 
= Chirurg, en. J -er, en Saarlaege. 
chirurgiſt, adj. ſom horer til Chirurgie. 

Chocolade, en. ud. pl. Tudtales omtrent 
Siokolade ell. fom det Ital. Cioccolata.] 

en haard, rodbruun Dei, af Cacaobenner, 
Sukker, m.m. faavelfom den Drik, fam 
tillaves af ſamme. 

c 
c 

Chor, et. pl. d. ſ.. 1. en. Forening af 
endeel fongende Perſoner. (Lat, Chorns) 
Et Chor af Sangere. At ſynge i Chor. 
Deraf: Chordands, en; D. hvorved til 

. lige ſynges. Glor anger, en. den, fom 
ifær "fanger TC or mcd flere. (Choriſt.) 
2. en Sang, der fynges af flere i For: 
ning. Gt fürſtemmigt Chor. Chotet 
"(Omqvæbdet) til en Sang. 3. den ovirfte 
undertiden noget forhoiede Deel af en Sirtt, 
EAN Alteret, eller Hoded⸗Alteret har fin 

lads, og hvor Præſter og Munke i ca⸗ 
tholſte Kirker opholde fig under Guden: 
neſten. (Chorus, presbyterium.) Heraſ: 
a) Chorbrodre, pl, de Geiſtlige, der høre 

"til een Kirke, til eet Capitel, der ſege 
Chor ſammen. Chordegn, en. D. fem 
ſynger eller fyrer —XR i Choret. 
Chordreng, ef. Dreng, ſom deeltoget i 
Kirkeſangen i Choret. orherre, en. 

Et Navn, fom-f ratholſte Lande gives Au: 
guſtinerinunkene og viſſe Geiſtlige v. Stifte⸗ 
kirker. Chorkaabe, en. Kaabe, ſom Prz: 
ſter og Biſtopper bruge, naar de forrette 
Gudstieneften.t Choret. Chormeſſe, en. 
M. Tom holdes i Choret. —5— en, 
4. Gang ved Gudstleneften i Kirtens Cher. 
At foreſtaae Chorfangen. 2. det ſamme 
ſom Chor, 2. - Chorftemme, en. Ci 
Stemme, ſtikket til at ſynge (| Cho. 
Chortone, en. ben Tone, hvori Orgeltt 

og åndre Inſtrumenter ftemmed til Kirke— 
mufii; dybere. end Kammertonen. — b) 
.Chorsdør, en. Dør fra Kirken ind til Che⸗ 
ret. At læfe i Chorsdøren. 
" Choral, en. den Maade eller Tonart, 
hvorefter Palmer ſynges 4 Kirken; it. ct 
Melodie efter denne Tonart. At funge £. 
el. en Choral, — Choralbog, en. Bogr 
hvori Kirtemelodierne este adſatte. 
Chporiſt, en. S. Chorfanger, i 
Chriftelig; adj.… 1. ſom har fit udſpring 

fra Chriſtus, grunder fig paa hans fært. 
Den Øriftelige Tro, tære, "Religton. (£. 

qhriſten.) — 2, fom bekiender fig UL Chriſi 
Lære, og ſtaaer i Forbindelje dermed. 

⁊ 



Chriſtelig — Circulere. 
lige Stater, Nationer. Den Gris 

oral. 3, ſom ſtemmer overeens e 

må Chriſti Lære. Et chriſteligt Sind. 

d, f. f. hrie 
åritelig Dyd. (f. udæriftelig.) 
Chriſten, adj. pl. chriſtne. 

fidim 1. (derimod fieldnere i 2. og ikke i 
Xi Kemerkelſe.) Den chriſtne Tro. En— 
ånften Elave. — Som Subſt. een, ſom 
kticnder fig til ben chriſtne Tro. En ret⸗ 
treede Chriften.” Den fande Chriften 
litfe Chriſtac.) De Ehriftnes Samfund. 
= Peraf: Chriftendom, en. ud. pl. den 
frikelige Tro og Lære.  Chriftenhed, en. 
ut. pl. bet hele Samfund af Chriftne, 
cle af Chriſtne beboede ante. — Chri⸗ 
fenter, et. det Svob, hvori et Barn bbœ⸗ 
tis til Kirken for at døbes. (ſ. chriſtne.) 
Chriftmaaned, en. [af Chriſti forkortede 

Navn Chri, fom brugtes I ældre Damt.] 
Decenber Maaned. - JE 
Chriſtne, v.a.1. optage ved Daaben i 

de Chriſtnes Samfund; døbe. 
hronologie, en. ub, J ) ' 1. Lære om 

Idcũs Udregning, 2. ſ. Tidsoreg⸗ 
354 idsfolge. 
ronologiff. ad. ſom er indrettet efter 
Asfjelgen, efter Aarenes Følge. 
Chrvſolith, en. pl.-er. En XDdelfteen 

t! gtønfigguul eler pomerantsguul Farve. 
(fa Afatt af Chryſolit er Chryſopraſen.) 
Chrvitel, f. ſtal. 
Churførfte, en. pl.-r. [af det gl. T. 

Chur 3: Valg, Kaar; i ældre Banſt: 
Åcar, Ber.] faldtes de tydſte Rigsfyr⸗ 
ſict, der tilforn arveligen beſad den Ret⸗ 
dhed, at vælge Keiſeren. Deraf: chur⸗ 
ſyrſtelig, Churfyrſtinde, Churfyrſten⸗ 
femme, Churhuus (churfyrſteiig Glægt) 
Chueprinds, Churværdighed, o. fi. 
Chymie, en. Konſten at oploſe Legemer 

må Ud diler andre opløfende Midler. i 
tere Grundſtoffer eler Beftanddele; it. 
ka herom handlende Videnſtab. (ſtrives 
rca Chemie; af det Groſte Xuusa og 
Kruea,) — chymiſt el. chemiſt adj. ſom 
keter til Chymie, ſteer ved Chymie. 
Ciffer et. pl. Ciffre. et ſtrevet Tal, 

ca Zalfigur. (Ital. Ciffra.) Det bruges 
egna om hemmelig, vilkaarlig antaget 
Etrift, fom fun ved Hielp af en Nøgle 
fan laſes; Lonſtrift. At ſtrive med Cif⸗ 
fre; Cifferſtrift. — Cifferbog, en.” En 
Ug, hvori de, opgivne Crempler ,i en 
Segnebog ere udregnede . ” 
Linnober, et. ud pl. et Mineral, der 

Citaaer ved en Blanding af Avægfelv og 
Ezovel, og br. fil at farve rødt, (Linz 
noberredt, ſtarlagenrodt.) 
Cirulere, v. mn. 1. har. [af Cirfel.] 

1. tgentiig: dreie fig, lobe om, i Krede. 
Ren jeg har feet LLuadrafer cireulere.” 
. Troiel. 2, figurl. være i Omlob 

(blandt Folk, f. Gr. om Penge; i det 

149 

menneſtelige Legeme, fom Blodet.) Deraf: 
Circulation, en. f. de f 

- Zræet, hvis Frugt ér Citronen. 

"Farve. 

Circulere — Claſſe. 

Cirkel, en. pl. Cirkler. en rund Figur, 
hvis Omkredẽ overalt er lige langt fra dens 
Middelpunkt; en Kreds, Cirkellinie, Cir⸗ 
kelflade. At flaae en Cirkel med Paſſeren. 
»Sog, hvo ſom vil en Cirkel at quadrerg.” 
P. M. Troiel. — J Taleſproget bruges det 
ogſaa, ligeſom Kreds, 3. figurl. En ſtor, 
glimrende Cirkel. At leve i en behagelig 
Cirfel, = Devaf; Cirfelbue, en, En Bue, 
et Udfnit af en Cirkel.  CirFelflade, en. 
den af. en Cirkel begrændfede Flade. Cir⸗ 
Felgang, en. Kredsgang, 1. Cirkellob, 
et. Kredslob. cirkelrund, adj. rund 
ſom en Cirkel, kredsrund, o. fl. 
Ciſe, en. i dagl. Tale d. f. ſ. — 

Deraf :" Ciſebod, en. Acciſebod. Ciſe⸗ 
ſeddel, en. Beviis for den betatte Ciſe. 
Ciſterne, en. pl.-r. et dybt og muret 
Samlingsſted i Jorden for Regnvand. 

Citadel, ct. 6. Caſtel. ' 
Citere, v. a. 1. (Fr. citer.] anføre 
Steder af ct Skrift, henvife- til et Skrift⸗ 
ſted. — Deraf: Citet, et. Citation, en. 
et i Texten af en Bog eller ander ſamme « 
anført Sted af et andet Skrift. … 

Cither, en. pl.-e. [Lat. Cithara.] et 
muficalſt Inſtrument med 4 eller flere 
Stræœnge, ſom ſpilles med Fingrene; en 
Strængeleg. (Ital. Guitarra.) — Cither⸗ 
fpiller, en. den, ſom forftaaer at ſpille 
paa Cither. Cithervife, en. Viſe, at 
ſynge til Citherſpil. (Baggefen.) . 

Litron, en. pl.-er. en bekiendt Frugt 
af et udenlandſt, i det ſydlige Europa 
vorende Zræ.. Citrus medica. % Deraf: 
citronguri, adj. guul fom Citronené ydre 
Skal; citronfarvet. Citronkage, en. 
Kage, i fe. Dei Citronfaft er blændet. 
Citronpreſſe, en. Indretning til at preſſe 
Saften af Citroner. Citronſaft, en. den 
fure Saft, ſom Citronen indeholder. Cis 
tronfyre, en. Syre, eller Syreſalt, fom 
uddrages af Citronſaft. Citrontræ, et. 

Citron⸗ 
Et Slags Xbler af citrongiul: 

" Civil, adj. borgerlig. (ifær I Modfætn. 
til: militair.)- W 

Civiliſere, v. a. 1. meddele den fil ct 
vel indrettet borgerligt Samfund fornødne. 
Cultur. At civiliſere et Folk; civiliſerede 

æble, et, 

. Stater. 
Claffe, en. pl.-r. den Orden, hvorefter 

Ting af een Art inddeles med Henſyn til 
viſſe Egenſtaber, fom de håve tilfælles. 
(undertiden om de ſtorre Inddelinger, efter 
almindelige Kiendemærfer, fom igien faae 
mindre Delinger;) it. Tingene felv, der 
høre til en ſaadan Afdeling. Forſte, an⸗ 
den, Claffe i Rangforotdningen. De Naz, 
turbyndige dele Planterne i Claſſer, Slaœg⸗ 

A 



Ciaſſe — Colos. 

ter og Arter. Claſſerne en Skole. Folk 
af den ringeſte Claſſe. 

Clasſiſt, adj. [af Lat. classieus.]-For⸗ 
trinlig, fom f fin Art fan tiene til Mon⸗ 
fter; ffær om Forfattere. En elasſiſt For⸗ 
fatter, . (ogfaa : -en Claseſfiker) den, der 
faavel fra Indholdets, ſom fra Formens 

eller Stilens Side, hører til de ypperſte. 
En clasſiſt Digter. 

Cal 

Cloaf, en. på - er, Samlingsſted for 
Starn og Uhumſthed; Skarnkiſte, Skarn⸗ 
ute. ' I 
Clyſteer, et, pl. Clyfterer. IGr. xX0s49.] 

Lægemiddel, ſom indſproltes glennem Ende⸗ 
tarmen; Zarmebad. — Deraf : Clyfteers 
pibe, Piben i Clyſteerſproiten. 

Cocarde, en. pl.-r. (Franſt.) en Hatte⸗ 
ſlsife; eller et Merke, en Prydelſe paa en 
Dat, der ſtal foreſtille en ſaadan. 

Cocoened, en. pl.-der. Frugten af et 
Slags Palme, eler Cocostræet. 

Coffardi, Loffardiftib, f. ander K. 
fo leare. En i nordlige Lande 

vorende Urt, 
imod Skierbug. Cochlearia officinalis. 

Colit, en. "ud. pl. en voldſom, ſtæerende 
" Smerte i Underlivet eller Tarmene; en 

gier. 

hoiGrad af Bugorid eller Tarmevrid. 
Collect, en. pl.-er, 71. Indſamling af 

feivini e'Gaver til et velgiorende Ølemed; 
it, der, ſom ved en faadan Samling kom⸗ 
met Ind. 2. en Bøn, fom under Gudes 
tieneſten læfes af Præften for Alteret. 

Follegium, et. pl. Collegier. 1. et Sam⸗ 
fund af Embedsmænd, fom en vig Green 
af den haiere Statsbeſtyrelſe er betroet. 
Et Juftité : Collegium, Kammer : Collez 
gium. 2. ved Univerfiteter og Hoiſtoler: 
de Studerendes Forfamling, for at høre 
Profesſorernes Forelxsninger; og tiffe 
gurelæsninger ſelv. At gaae paa Colles 

At læfe, høre et Collegium. At 
afſtrive et Collegium. 3. en Stiftelfe, 
beftaaende af et Huus, hvor et vift Antal 
Studerende have fri Bolig og Underftøts 
telfe i Penge. 
Collifion, en. ubeleiligt, hindtende Sam⸗ 
menſtod af ſtridige Forhold, Tilfælde elev 
Handlinger, hvile da ſiges: at fomme i 
Collifion med hverandre. 

Colonie, cen. pl.-r. et Sted, hvor uds 

* 

. Tændinge (Nybyggere) ibetydeligt Antal 
nedſette fig, og efterhaanden oprette Øræs 
der celler hele Statsſamfund; (i ſidſte Til⸗ 
fælde ophører Benævnelfen Colonie.) et 
Planteſted. De danſte Colonier i Veft: 
indien. — Ogfaa om et Samfund af Colos 
nifter. Den franfte Colonie i Fredericia. 
== Colonift, en. pl. —er. et Medlem af 
en Coldnie, en Mybygger. SE 

Colos, en. pil. - | . et Legeme over 
den naturlige Øtørrelfe, (færd. om de ved 
Konſt efterlignede Legemer, Kæmpebilleder) 

—X 
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i for, uhvre ftor. 

en. 
etiendt af dens Legekraft 

Colos — Compliment. 

eller et kegeme af uhyre, ufæbpanlig Ster⸗ 
relſe. — . Deraf: coloffalft adj. tæmpes 

medie, comiſt, f. under X. 
Comeet, f. Komeet. 
Comfur, en. En i Arneſtedet fordybet 

eller paa ſamme opmuret Indretning til 
at fætte Kogekar i. 
Comma, et. [Lat.] et Tegn (,) hvorved 

de mindſte Dele i en Setning adffkilles. 
Commandere, v. a. 1. befale, udftcte 

Befalinger (færd. i Krigstleneſten.) Deraf ; 
Commandant, en. pl, «er. Befalingsman 
f en Fæftning, — Commando, sen. Bei 
faling i Krigstieneſten, iſer mugdtlig; it, 
Ret til at befale. At have CTommando, 
At ſtaage under Commando. 
Commandeur, en. pl.-er. 1. en Se⸗ 

Dfficeer, ſom i Grad flager over Capi⸗ 
tainen celler Commandeur⸗Capitainen. 
2. en hoiere Brad i nogle Ridderordener, 
imellem Storkors og Riddere. 

Commisbred, et. pl.d.f. Brod af en 
vis Bægt, fom gives Soldaterne foruden 
deres Lønning, naar de giere Zieneſtt 
Soldaterbrod. 
Commisſion, en. pl.-er. 1. Fuldmagt 

(om gives en anden til af udrette noget 
eller Tingen ſelv, ſom overdrages ham 
Xrende, Hverv. At give nogen en Com 
misfion. At udrette en Commisfion 

2. en Samling af flere Perfoner, fo 
Regieringen udnævner, enten tilat domm 
ienkette Sager, til at underſege en Sag 
eller for en Tid at beſtyre, varetage noget, 
(Deraf: Commioſionair, en. den, fom udd 
retter Commiéfioner.) . 

Commode, en, S. Dragkiſte. 
Communicere, v.a.1. meddele. (i dag 

Tale fam v. n. for: at gade til Alter 
Deraf: Communicant, en. pl.-er. cca 
fom gaaer til Alters. Communion, | 
Altergang.) 

Compagnie, et. pl.-e. 1. en Forenin 
af flere Perſoner til eet Aiemed, ifær fo 
at drive Handel & d. et Handelsſelſtab 
Handelsfœllesſtab. At gage, af være 
Compagnie med cen. 2. et vift Antal 
Fodfolt under en Anførers (Capitalns) 
Befaling. ' . 

ompas, et. pl. - fer. en bevægdlig 
Magnetnaal m. dens Indfatning. Deraf j 
Compasmager, en, — Tompasſtreg, en. € 
af de 32 Afdelinger paa den kredsrunde 
Stive, over celler under hvilfen Magne! 
naalen i Cempaſſet bevæger fig. o. fl. 

Compliment, en. pl.—er, 1. en vå 
Bukning cer andre udvortes Tegn ud= 
tryft Hilfen eller Rresbeviisning. 2. | 
vidtløftigere Betndning ethvert Heflighes: 
udtryk ved Ord eller Handlinger. At 
gisre Complimenter. 

— 



Componere -Conſul. 

v. a. 1. om Muſik: opfinde 

oner (en muficaljt Compoſition.) At 
mponere Muſiken til 'et Syngeſpil. Der⸗ 

Gi: Componiſt, en. En Tonekonſtner, 
ka bor Saver og Ferdighed til at com⸗ 
penere. 

Loucept, en. pl.-er. Udkaſt fil et Brev 
eler andet ſtriftligt Arbeide. At reenſtrive 

|en Concept. — Conceptpapür, et. den 
ange Cort Skrivpapir. 

rt, en. pl. -er. Muſik, ſom op⸗ 
ſeres af flere ſpillende eller ſyngende Per: 
fsacr i Forening, og under en vis An⸗ 
ferie. — Concertmeſter, en. den, ſom 
ker Opfan med og anfører Concerterne ved 
i def. (f. Capelmeſter.) Concertſal, en. 
Eel, hvor Concerter opføres. 

Conditor, en. pl-e. den, ſom gier 
Lering af at bage Kager og Gukkerveerk, 
un Jit, o. d. en Sukkerbager. 
Coufect, et. ud. pl. allehaande af Suk⸗ 

fre dannede, eller i Sukker indbagte og 
lurte Sager; Sukkerbagverk. 
Conferentsraad, en. pl.-er. En i Dan: 

mrk brugelig Rangtitel. 0000 
Confirmere, v.a.1. befræfte, give Be⸗ 

treftelfe. Teſtamentet er confirmeret af 
engen, 2. færd. om den hoitidelige Res 
kyenskit, da Præften, 
Underdiisning og offentlig 
ken, befræfter lingdemmen i deres 
Fugt: ation. At gaae til Cons 
ſirmation 3: forberedes ved ũnderviisning 
ef Præften. At ftaae til Confirmation, 
Hive coafirmeret. — Confirmant, en. på. er. 
ea Dreng eller Pige, ſom gaaer fil Con⸗ 
ſirmation efler bliver confirmeret. 
Confiffere, v.a.1. domme Gods eller 

Nidler at være forfaldne til offentlig Eien⸗ 
fem; prisdomme. 

on, f. Forvirring, Uorden- 
Comugation, en. pl.-er, i Spreglæren: 

Berderneẽ forftiellige Beinings maade. (af 
— 2: give Verberne deres Boi⸗ 
inger.) , 

ounofjement, et. pl.=er. et Bevlis for 
te i Skibet modtagne Fragtgods, ſom 

udfteder. 
onant, en. pl.-er, et medlydende 

Boaftav, 
onſtabel, en. pl. Conftabler. en Ar⸗ 
FRetig, der har tinden= Befaling over det 
hl en Kanon hørende Mandſtab; Under: 
Sficeée ved Artillerlet. 
(onſtitution. en. pl.-er. Forfatning i 
— Regieringsforfatning, Stats⸗ 
erfatning. 

Conful, en. pl.-er… den, ſom paa et 
ſier medt Sted varetager viſſe af en anden 
tons Anliggender, iſer Handel og 
Ehbeſart vedfommende, 

røvelfe jKir⸗ 
aabs 

— — — “⸗ 

451 . Conſumtion — Corrett. 

Componere, — 
ammenfætte en harmoniſt Forbindelfe af 

. fælge mod 

ter foregaaende - 

Conſumtion, en. den Skat, der i Kieb⸗ 
ftæder betales af Fodevarer, ſom indføres, 
og af Korn, fom males til Meel, eller 
forbruges til ØL og Brændeviin. S. Ac⸗ 
ciſe. — · Corfumtionsforvelter, en. Em⸗ 
bedsmand, der har Opſyn med denne Af⸗ 
gifts Betaling. 

Coutant, adj. og adv. ſom ſteer, bes 
tales med rede Penge, i rede Penge. At 

ontant Betaling. At betale 
content. (def Fr. comptant.) ; 

Contor, et. pl. - er. (Fr. Comptoir.] 
en Striverftuc, et Værelfe, hvor Breve 
rives og andre Forretninger afgiøres, 

bog Kiebmend, Embedsmænd og i. Col: 
egier. 
Contrabog, en. Bog, hvori indføres de 

Varer, font tages paa Credit hos en 
Kisbmand. — 

Contract, en. Plet. en frivillig ind: 
gaaet Forening eller Forbindelfe, om Op⸗ 
fyldelſen af et Løfte Her af gienſidige 
Pligter; et Fordrag, en Pagt. At ſlutte 
ſtriftlig Contract om noget. 
ſtrive en Contract, indgaae Contract med 
ten. (D. Lov.) ' 

Contrafei, et. i ældre Skrifter: et malet 
Billede af en Perſon. . 

Contrepart, en. Modſtander, Modpart, 
Bederpart, ifær i Proceſſer. , 

Convoi, en. ſ. Bedakning, 2. 

At under: " 

Convulſion, ens pl.-er. Krampetræt: 
ning. (deraf: convulfiviff, krampeagtig, 
unaturligen anftrenget og voldſom.) 

pie; en. pl.-r. noget, fom er glort 
i den ftørfte mulige Liighed med en anden 
ing. (f. Afſtrift, Gienpart.) At tage 
en Copie af et Document. En Copie af 
et Maleri, — Copiebog, en. Bog, hvori 
Afſtrifter (færdeles af Breve) indføres. . 

piere, v.a.1.- tage en Copie, Efter⸗ 
ligning af noget. — Deraf: Copiift, en. 
den, ſom copierer; en Afſtriver. En Ma⸗ 
ler, ſom fun er Copiiſt. 

Corduan, et. ud. pl. et Slags faft og 
bledt Sæder, ſom —* gisres af Bukke⸗ 
eller Gedeſtind, og i Almindelighed er ſort 
af Farve. 

al, en. pl. Coraller. S. Koral. 
Corende, en. pl.-r. (bruges meſt fun i 

pl) et Slags ſmaa torrede Biindruer, 
af Størrvelfe og Udfeende ſom Ribs,. der 
iſer dyrkes i Græfenland. 

Cornet, en. ltr, tilforn: en Offis 
ceer ved Rytteriet, dér førte Fanen. 

Corporal, en. 
faavel ved Fodfolket, fom ved Rytteriet, 
der er ringere end Sergeanten. (M. A. 
Lat. Corporalis.) ' 

Correct, adj. overeensſtemmende med 
Reglerne for det Rigtige, feilfri, ulaſtelig. 
(Man finder ogfaa Subſtantivet Correct⸗ 
hed at bruges.) 

fer, en Underofficeer, 
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Correctur — Cubiktal.. 4152 Cubiktal — Cypres. 

Correctur, en. * Retkelſe af Fei⸗ 
lene let trykt, el. i Bogtrykkeriet adſat 

Art (Correcturark) inden bet reentrykkes. 
At læfe Cowrecturen pad et Skrift. (Af 
van corrigere, giennemſeec et ſtriftligt eller 
frytt Arbeide, for at rette Feilene.) 

Correſpondent, en. pl.-er. den, ſom 
ſtaaer i Brevverling med en anden. 

Correſpondents, f. Brevyexling. 

Overbeviisning, Andre hare om eens Fotz 
— mue, eller Evne og Villie til at rede for 

ſig i Pengeſager. At have god, megen 
Credit; Han har miſtet fin Credit. 2. 
Handlingen, at betroe cen Penge, Varer 
eller anden Eiendom; Borg. Kr give, 

"” fælge cen noget paa Credit. At tage Va⸗ 
rer, at kiobe p. Credit. 3. i mere udvidet 
Bemerkelſe: Tillid, god Tro; it. Ind: 
fludelfe, Anfeelfe. deg har tabt al Credit 
før ham. Dan ſtod i ſtor Credit hos Gre⸗ 
ven, — Deraf: Creditbrev, et. B. ſom 

medgives en anden, for at ſtaffe ham 
Credit blandt Fremmede. — ereditere, v. a. 
betroe, fælge cen noget paa Credit. — Cre⸗ 
ditor, en. pl.ser, den, ſom har faant cl. 
betroct en anden Penge. (Gieldner, Skyld⸗ 
herre.) . 

Criminal, ddj. [Lat criminalis.) ſom 
hører til Lovgivningen om Forbrydelſer og 
deres borgerlige Straf, og til Læren om 
denne og om hine, Deraf: Ctiminalret, 

CECriminalſag, 0. fl. . 
Criſtal, Krvſtal. 

Crucifix, et. på -er. IM. A. Sat, Cruci- 
jiufm.] et Billede af den forsfæftede 
Chriftus. … ' ' 

Cubik, 'adj. IFr. cubique.] bruges i 
Cammenfætninger til at betøgne, deels 

N Maalet for et Legemes Indhold, eller Ud⸗ 
ſtrekning til alle Gider i Rummet (Cu: 
bjilindhold) og fammes Udregning; deels 
til at betegne en ſaadan Udftræfning felv 

Maalet paa et Legeme af Tærningform, 
der holder en Alen (- Heide, Brede og 
Dybde, celler påa ct Rum, ſom toœnkes af 
denne Storrelſe. Ligeledes: Cubitfavn, 
Cubitfod, Cubiktomme. — Cubikmaal, 
et. Maal pax et, Legemes Udftræfning til. 
alle Sider, eller paa Rummet, fom det 
indtager. (i Medfætning til Længdemaai 
og Uuadratmaal.) Cubikrod, en. ct vift 
Tal eller en vig Størrelfe, I ſammes Fyr; 
hold til en anden Storrelſe (Cubittallet) 
fom fremkommer, naar hiin (Cubikroden) 
multipliceres to Bange med fig felv. At 
uddråge Cubikroden af en Storrelſe. — 
Cubifral, et. det Tal, ſom opftaaer; naar 
et Tal multipliceres forft med fig felv, og" 

W 
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Credit, en. xd. pl. 1. den Mening og 

delige, faavel hos ben Enkeite, fom hos 

hund nd 

Productet atter med hlint Tal, hvile 
bliver Cubiktallets Rod. 

Cubiſ, adj. br. ufammenfat i fa 
Bemærtfelfe” fom cubik. Et Legemes 
biffe Indhold 2: Cubitkindhold. 
Storrelſe. (Kat. cuhicus; af Gr. x0 
Zærning.) - 

Cujon, en. pl.-er. en feig Perfon ; 
ſom vifer nedrig Feighed; en Riding. 

Cultivere, .v. a. 1. danne ved og 
Cultur, forædle, forfine. ER 

ultur, en. ud, pl. det, ſom udgis 
pirker til Dannelſe, Forædling og F 
nelle. af Menneſtets Evner, færd. de 

Nattonet. (Hyor Talen er om Jor 
eller Jordbundens Cultur, bruget det 
Dyrkning.Opdyrkning, e. d.) 2 
Culturhiſtorie, Culturtiftand, o. 

Curant, adj. om viſſe myntedt 
fom gaage og gielde imellem Mand 
Mand i Landet. curant Mynt. (m 
deels Skillemynt, deels Speties.) 
ves ogſaa currant eller courant. 

Curator, en. 1. den, ſom af 2 
heden beſtikkes til at have Zilfon må 
andens Widler og. Eiendom; — 
(Jvf. dette Ord.) 2. den, ſom har Su 
fyn med viſſe offentlige Stiftelſers Widå 

Curere, f. læge, helbrede log Luur.) 
Curreer, (ell, Coureer) en. pl. Curte 

Et haftigt Sendebud, der ſtitkkes fra « 
Regiering til en anden, eller til dens 6 
ſandter v. franmede Hoffer, for at bar 
Breve cl. Wrendgr af Vigtighed; et Jilbu 
Curs, en. pl.-er. a) Om Penge: 1. åt 
holdet imellem een Myntſort og en ande 
eller imellem Papirpenge og virkelig My 
(Pengecurs.) 2. den Værdt, ſom eet Lan 

Penge og Mynt i Handelen har'i ct ami 
Land (Verelcurs.) 3. den Værdi, fom 
Stats Gieldebreve har pag et vift Sted 
til en vis Tid, i Salg og Kisb. (State 

pirers Curs.) . b) i Criladfen: den Vils 
i et viſt Maal. Saaldes: Cubikalen, en. - Retning?" ſom ct Skib ſeiler i Soen, ter 

n«åe et viſt Sted cd, Punkt. Ar ſipte 
Curs. At forfeile den rette Curs. sf. Kae 

Cuur, eu. pl. Cyrer, Sægemidlets 2 
vendelfe til Helbredeiſe; it. Helbredel 
ſelv. At foreſtrive en Cuur. At bru 
Melkeeuur. En haſtig og heldig Cuur. 
Cylinder, en. pl. Cplindve. et Legen 
fom vi .funne tærte og ef opſtage derd 
at en Cirkel bevæger fig op celler net 
en lige Linie; en Valſe eller jævnru 
Soile. — cvlindriſt, adj. Tom har 
ſaadan Skikkelſe; valſeformet. 
Cypres,en. —8 et udenlandſt Xl 
hvoraf ifær cen Art, ſom altid bliver grå 
findes hos os i Haner og Drivhufe; ( 
prestræ, Cupressus semper virens 
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D. conj. og adv. I[IIsl. tbå, A. S. 
ha] vdtrocter deels en Tid og Tide⸗ 
au, tede ea Aarfagsforbindelfes under: 
ri fager det i en betingende Sætning, 
Kor tt bruges ſom en overflodig Partikel, 
4 fm et Udraabsord f Zalen. . a) om 
i: Tidefolge. 1. i en Forfætning, 
fr en beftemt, forbigangen Tid, eiler et 
ks Udspunft angives. (den Zid; 4 det, 
xdens) cum; tempore, De Fa⸗ 
ka dede, flyttede Bønnen bort. Da 
rene Kenge- havde regieret i 10 Aar. 
Nes si fed og talte ſammen, kom der cen" 
E «t, — Caa ſnart ſom, i det. Da han 
IX mig, fom han ftrar hen til mig. 
De ban erfarede Zienerens Utroſtab, "gav 
> Pam frrgg EfilcD. — Efterat. Da jeg 
krr ventet en heel Time, blev jeg kied og 
fint, 2, i Cfterfætningen : for relat. 
mifen, paa hviſken. ”Der var en Tid, 
sit) dar meget lille.” Bagg. 3. Hvor 
Bar Sætning begynder, men fom Følge 
"taforegaaende, og et vift (paafølgende) 
dirunti angiver (tunc, derpaa, Derefter, 
(a2ztt,) De reiſte fan fig og ſparede. 
A 6 erſiod en af Mængden, Da blev han 
milt opbragt over ben Andens Spot. 
geledes, hvor de to Gætninger umid⸗ 
Hett forbindes, fom wed cum i Latinen. 
Kerar na falt længe, og Sageñ var 
(tragtet fra forſtiellige Gider, da han 
tir fig og begyndte en ypperlig Tale. 
km Sitsadverb. den Tid, den Gang. . ka om forbigangen og tilfommende 
ms Derfom jeg da lever, fan var 
s tffe (landet. Hvad. vil her itfe de 
ie en Glæbe! b) hvor en Aarſags⸗ 
Tentelfe udtrytfes. 1. f Forfætningen: TeH, fordi) Da han itke har beføgt . 

Da 
ce erken er ſteet beſtemt Aftale, eller 
3 rer givet noget Løfte fra mig, ſaa 
eg mig ikte forpligtet. 2. i Efter 
Hringen; med dog: (udgtet, endſtiondt.) 
AX tunde han nænne at tage imod, de 
"leg vifte hvor fattig hun var. 3. for: 
, 4, følgelig. Det bliver da én afgiort 
ig tt vi følges ab. —.4." f Gpørgémaal: 
* har han da for ſtore Fortiencſter? 
rn dg faa vift, at han vil modtage 
ubeder c) I en Cfterfætning, og 

betingende udtryk, om et forudfat 

14, gaaer jeg heler iffe. til ham. 

c| 

Å 
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Tilfælde, ef antaget Vilkaar: Naar deg 
Tid engang fommer, da ffal man erfate 
2. Havde han ikke Hielp af Faderen, de 
funde han umuligen leve. Om dette Ans 
flag ikke lykkes, hvad vil han da gisre? 
(jvf.2.4.) Derſom han iffe havde grebet 
til dette Middel, da havde det været ude 
med bam. Sd) Som en ubdfyldende Par: 
titel (omfider, dog) eller fom idraabsord, 
i Utaalmodighed, Fortrydelſe. Mu fandt 
jeg det da. 
det. Velan da! lad og gage! — Hyab. 
vil han de! Der har. du .det da! (fom 
Det Tydſte denn.) . 
” Dda, en. pli-er. [X. S. Da. Lat. da- 
ma.] et Pattedyr af Hiortejlægten: (Cer- 
vus platyceros.] Dog bruges nu for Dean 
altid Daadyr (hvoraf Dagdyrſtind, Daa⸗ 
dyrſteg; oftere blot: Dyrejteg.)— I Sams 
meénfætn. derimod: dnehin en. Hunnen 
blandt Daadyr. (Moth.) Daahiord, en. 
En Hiord af Daadyr. (Moth.) Daas 

&å2 piortren. Hannen blandt Daadyr 
am, ct, Daadyrenes Kalv eller Unge. 
(B. S. D. rettere Daakalv.) Daaryg⸗ 
en. Ryggen af et ſtudt Daadyr, ſom br. 
til Steg. (LG. 6.0.) Daavildt, et. V. 
af Daadyr. Ranuvildt og Daavildt. 

Daab, en. ud. pl. [T. Taufe. N. S. 
Doöpe.! 1. Handlingen at dobe. Daa⸗ 
bens Sacramente. 
forrette i Kirken; Døbefont. = Daab⸗ 
roder, en. den, ſom er holdt til Daaben 

med. en anden, ved den ſamme Perſon, 
og ſom, efter den catholſte Kirkes Lære, 
antages derved af komme i" et aandeligt 
Stægtifab til den ſaaledes døbte. (Oh⸗ 
lenſchl) Daabſodftende, pl. de, fom af 
ben ſainme Perſon holdes tit Daaben. 
(Moth. Ohlenfchlaͤger.) =Daabsdag, en. 
den Dag p. hvilken man er dobt. (Moth.) 
Daabdpagt; en. den Pagt, ſom man: ved 
Daaben antages at indgage. 
fin: Daabspagt.: (ved . Ganfirmativnen. 
Daabsvidne, set. d. f. ſ. Fadder. s 

Dead, en. ud. pl. [Ssl. Dad. A. G. 
Dæd.] en med fri Billie frembragt uds 
vortes: Forandring :. en'Gierning ,' Hands 
ling. (ifſer I hoiere Stiil, og da meſt om. 
udmærtede, gode, berømmelige Handlinger. 
jvf. Udaad.) ”Rel, ingen ædel Daad fan 
tonkes udi Hlæder,” Storm. ”Alt luge 

. 8 

2. Sted, hvor Daaben 

- 

Naar du dg endelig vil vide ” 

. 

Ut GAD 



Daad — Daarefpil. | 154 + Daareftreg — Dadie. 
Har jeg anſket mig en Daad, fom funde Daareſtreg ven, ſ. Narreſtteg. Da 
"hæve mig af Trelleſtanden.“ Ohlenſchl. 
J Taleſproget høres det nu neppe uden i 
Talemaaden: med Raad og Daad. At 
ftaae cen bi med Raad og Daads ”Vær 
feen i Raad, og ſnar i Daad.“ Ordſpr. 
daadfuld, adj. ſom har virket meget, 

, eller været udfyldt af megen Daad. Gt 
virkſomt og daadfuldt Liv. daadles, 
adj. det modfatte af daadfuld; uden D. 
eler berømmelige Handlinger. — Daade⸗ 
kraft, en. Kraft, Cone til at handle, 
Virkekraft i der flore,  Daadsmand, en. 
1. Gierningsmand. 2. den, ſom udmærs 
fer fig ved Daad, ell. mere ved Handling, 
end ved Strift Der Tale. ”piftorieas 
mægtigfte Daadsmænd, Delte i Stats⸗ 
livet og paa Krigsſtuepladſen.“ (M.) | 

Dåane, wn. 1. er. IJ. Då, Daanelfe.] 
komme i en Zilftand, hvori man, ved en 
pludſellg Standsning af Nerveſyſtemets 
Virkſomhed, taber Bevidſtheden, uden aft 
det ſteer ved at fove ind; falde i Aſmagt. 
Hun. daanede, men fom fnart til fig felv 
iglen. ”At Jorden vafler, flyer, at Livet 
daaner.“ Evald. (f. befvime.) == daane⸗ i 
ærdig, adj. nær v. atdaane, ”Af Glode 
an faft dSganefærdig blev.“ Holberg. — 

Daanelſe, en. Tilſtanden, at daane, Be⸗ 
ſpimelſe. 

Daane, en. Daanelfe. (fieldent og uſced⸗ 
vanl.) ”Paa diſſe Ord hun faldt paa Gul: 
vet ned I Dane.” Holb. P. Paars. 

Daare, em. pl.-r. [ 

til at naae et Diemed vælger sele, upas⸗ 
ſende Midler. (det Modſ. af 
Forſtaendig. Ivf. Fiante, Nar, Taabe, 
Lofje.) REn Beare mangler Klogſtab; en 
Mar ogſaa fund Forſtand.“ Sporon. 
Bemærtelfen : indig forekommer det 
fun i Daarekiſte. (I ældre Danſk bruges 
det ogfaa for: War. f. Er. om en Hofnar.) 
Jeg maatte være en Daare om jeg giorde 
det. At tale, handle fom en Daare. ”En 
Skielm er Afſty værd, en Daare værdig - 
Lattér.” P. M. Troiel. (6. nedenfor daar⸗ 
lig, Daarlighed, Daarffab.) Daare⸗ 
færd ren. En Daares Adfærd, daarlig 
Handlemaade. (Grundtvig.) Daarekiſte, 
en. et indfluttet Sted, hvor affindige 
Menneſter holdes i Forvaring. 
Paaretiftegel , adj. reent affindig. 
Dette Folk, omendſkiondt meget beſynder 
ligt, ikke var ganſte daarekiſtegalt.“ Bagg. 
N. Klim. Daarekiſtelem, en. en Affin⸗ 
dig, der holdes i Forvaring 4 Daarckiſten. 
Daarekiſteſnak, en. taabelig Snak, gal 
Mands Zale, (Holberg. Daaremund, 
en. figurl. en Dagres Tale. ”At'love 
noget med Daaremund.“ Grundtvig. — 
Daareſpil, et. naragtigt Spil, Optog. 

”Kt 

ligt at handle uden gode Ørunde.” Spo 

T. der Thor. Sv. 
Dåre.] den, ſom af HKforftandighed hands . 
ler uden Overlæg og uden Ølemed, eller 

log, Diis, 

Deraf 

vært, et. en tagbelis Irn (Moe 
= dagragtig, adj. daatlig, uklog. 
—5— res forſt blandt Me falde 
riftige Forſog daaragtig Freekhed.“ Er 
Daare, v. d. 1. bibringe falſte Fore 

finger cl. Indbildninger, bedaare. 
Tryllersſt beruſer, daarer dette Broſi. 
»Man daarer fig felv, og troer virkeli 
fole det ſamme.“ Rahbek! 2. narte, 
drage, ſtuffe. Naturen daarer ci 
fine Stuefpil.” Nein. »GSkulde bet vi 
lig være Haabet, der daarer hiin Ub 
dige?” Rahbek. 

Daarlig, edj. 1. ſom ligner en Da 
paffer fig for en Daare, taabelig, 1 
ftandig. En daarlig Indbifdning, 5 
ling. ”Daadigt ev det, ſom ci fan 
ftaae med Klogſtab; taabeligt dt, 
ftfe engang fan rimes med Vid. D 
taabeligt at handle uden Grunde, og 

ftor Dea igbed. Ungdoms Dactligh 

ſtulde felv være uden Feil. Det er le 
at dadle en Tinag, end ar giere den hv 
Deraf: Dadlen, en. ud. på = De 
en. pl.-e. den, fom dadler eller I: 
noget, Ubefsiede Dadlere. — dadleſyg 
ſom er meget for at finde Dadel paa 



Dadle — Dag. 

adlette noget pas Alt· Dadleſyge, en. 
minen felt til at dadle. 
Dee, en. pl.-e. ($. Dagr. A. S. Dæg.] 
ẽelcas Eynlighed over Horizonten, og 
dexaf følgende ndbredelſe af Lyſet over 
Decl af Jordkloden, hvor Solen er 
ka, modſat Nat.) Det gryer ad Dag. 
url ſaart blive Deg. Dagens Frems, 
kt, "Naar mig Dagens førfte Straale 
Hr.” Baggeſen. — At ſove veb hel 
"Da At Kaae.op, være oppe før 
x It giore noget ved Dagen (Dagés 
1) Bed Dagen feer man det bedre, 
fad. At komme for Dagen, blive 
lit, At bringe, lægge noget for 
em, — ſigurl. i Biergvcetksſproget om 
rt af Dagen belyſte Overflade, i 
dien. til 
xr af Jernmalm, der ikke brydes i 
tier, meu i Dagen.” M. (Deraf: 
pris, Dagpompe, Dagvand og flere 
arfeord.) 2. ben Tid, da en Deel 
Jettkloden oplyſes af Solen, Tiden 
jen Eolens Ops og Nedgang. Dagen 
kr 3: det nærmer fig mod Aften. Det 
tin helt paa Dagen. Den korteſte, 
zee Deg. Dagen eller Dagene taget 
ci. Deg og Nat ere nu lige lange, 
atdeide den bele Dag igiennem. At 
cen Tang om Dagen, At beſtemme 
ms Deg til noget. Dagen tilforn, 
årn efter (at noget er ſteet.) Jeg har 
ket ham i mange Dage. — Dag for 
—* Deg fra Dag 3: fra een. Dag 
wa anden, een Dag efter den anden. 
bliver Dag for Dag bedre med ham. 
In og Dag ind a: hver Dag uden 
tagdfe, — J Dag 7: pan nærværende 
7I Dag otte Dage 3: om otte Dage, 
dag af regne, — J Gaar 8. Dage 3: 
age ſiden, fra i Gaar at regne. 
nl Degs 33 paa den Tid af Dagen. 
'til Dege 2: indtil denne Tid. 3. d. 
Degn, Dag og Mat, eller en Tid af 
line, En Uge har 7 Dage. For 3 

ſden. J diſſe Datze. Om nogle 
ik. Bi har diet efter ham paa tredie 
| En otte Dage gammel Kalv. Bar: 
14 Dege gammelt. (i ældre Danſt 
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Gruben. Hele Klippen be⸗ 

ſtaager op. 

at blive 

Dag. 

et ſorgfrit, lykkeligt Siv; magelige, onde, 
urolige Dage. Hans Dage ere ſom en 
Daglenneré Dage.” Job. 7. 1. — Op ad 
Dage, tt Zalemaaden: det er Faderen, 
Moderen op ad Dage; om et Barn, der 
ligner cen af Forældrene, 6. I ældre 
Skrifter: Opfættelfe, Friſt. At give Skyld⸗ 
neren Dag. (jvf. D. Mag. I. 268.) Lige 
ledes: en vis, beftemt Dag. At forelægge 
cen Dag til Betaling. (Ivf. dagtinge.) 
== Gammenfætninger: A. Dagarbeide, . 
et. A. fom ſteer, beregnes dagviis. At 
være paa Dagarbeide. (ſ. Dagsarbeide.) 
Dagbane, en. daglig Bane. Solens Dag: 
bane. Dagblad, et. pl.-e. et Tidsſtrift, 
Tidsblad, <a. Bled, 4.) dér udfommer 
enten hver Dag, eller dog flere Dage om 
Ugen. Deyblide, en. Solens Middags⸗ 
varme om Vinteren, ſom frembringer en. 
forbiganende Ts. (Langebek.) dagblind, 
adj. ſom ei fan fee om Dagen, eller foer 
bedre I Mørke. (Moth.) Dagbog, en. 
B. hvort noget dagviis optegnes til Efter⸗ 
retning. Daubrækning, en. Dagens ell. 
Dagslyſets Frembrud noget førend Solen 

Dagdriver, en. den ſom dri⸗ 
ver fin Tid hen i unyttig Lediggang. 
” Hvorfor forlader Bonden fin Plov, for 

iener eler Dagdriver hos et 
Herſtab.“ Schytte. Daßgoͤriveri, et. det, 
at ſpilde Tiden i Orkeslsshed. ”Den ædle 
Konſt, Dagdriveri.“ Tode. Dagdriver⸗ 
liv, et. Liv, ſom en Dagdriver forer. 
(Baggeſen.) Dagfiende, en. En Fiende 
af Dagslyſet, eller figarlig af Oplysnin⸗ 
gen. Solen nærmer fig, for hvis Glands 
deslige merke Da fjender vine flygte” 
Baggefen. De di sen. Flid, Flittighed 
i fin daglige Glerning. ”SKan den ſmi⸗ 
lende Natur — din Dagflid ei belønne,” 
J. Smidth.  Degflod, en. 1. Flod cl. 
helt Vand om Dagen. 2. Flod af det om 
Dagen optsede Vand. (8. 6.0.) Dags. 
frolt, en. F. om Dagen. (modſ. Wattes 

oft.) Darfærd, en. Dagsarbeide, Dags⸗ 
gierning. (7) P. Lolle. (ell. efter Moth: 
en Reiſe, fom pan cen Dag ſtal endes.) 
f. Dagsfærd. Dagglands, en. Glandé 
af Dagslyſet, Solglands. (Ohlenſchlaͤger.) 

Wes undertiden i denne Bemerk. Wæts Datzgniſt, en, poet. det fidfte Glimt of 
Dage. S. natt el) 4. Xib, Dagélyfet  "Maar den fibfte Daggni kli. "Der kommer vel engang den fluftes.” Baggefen. Daggry, et. ud. 
i, ct vi fon Faren mede.” Hhlenſchl. p 
'ipl 3 gamle Dage, i hine Dage, 
lege, — Den Dag i Dag er (a: til 
Barsærende Tid; endnu i diſſe Tider.) 
Weid; it. Slvets Vilfaar, Kaar. 
rt Dege ete ſom en Skygge, der hæl: 
"Bf. fe, 142, At tilbringe, forkorte, 
ing Dage. At tage een -af Dage 
N.) At tomme vnkelig af Dage. 
« Ar aldrig i mine Dage oplevet en 
1 Begivenhed. At have gode. Dagr, 

det f. f. Dagbrekning. Daghim⸗ 
mel, en. Himmelen, Luften, fom den 
om Dagen vifer fig; modſat Wathimmel. 
Ohlenſchl.) — en. Hvile om 
agen. At holde Daghvile. (f. Er. naar 

man velfer om Natten) Dagleie, en. 
ud. pl. Leie, Tieneſte, ſom betinges og 
betales dagviis. At tiene i Dagleie, gaae 
| Dagleie, Dagleier, cen. pl.-e. den, 
fom tienet, arbeider for Dagløn. days 
lys, adj. lys, fom Dagen. ”Xt ef Sags 



… 
ME Le 

Dag. 
« Jyfe Alfer ſtal fee denne Daad. Øhlenf&t, 

en. Rolighed om Dagen. 

Fod 

ø 

om Natten. Dagte og Nattefroſt. 

»Daglys Sandhed du ſtye i din rolige 
Slummer.“ Hertz. Daglys , et. d. f. f. 
Dagslys. (Ohlen ſchl.) aglysning, en. 
Lysning, fom falder om Dagen, Dagelys, 
it. Dagene 2ygning ved dens Frembrud 
om Morgenen. Daglober, cn. Et Slaͤzs 
Lobere ell. Sendedud hos de gamle Græfere. 
(Schytte.) Daglon, en. Løn ſom gives og 
betinges dagvilié. Daglonner, en. d. f. f. 
Dagleier; hvilket fidfte dog er mere bruge⸗ 
ligt. Naar Daglønneren i Sovnens 
Arme glemmer Dagens Møic.” . Kamp⸗ 
mann. Da —— ſ. Dågmildning 
(Dagblide.) agmilde, v. imperf. blive 
mildt af Dagblide. Det begynder at dag⸗ 
milde. (V. S. O.) Dagmildning, eller 
Dagmilding, en. det ſamme ſom Dags 
blide. Dagmoder, Dagmor, Morgens. 

roden, Morgenſtiernen. (poetiſt, og ifær i 
ældre Skrifter.) Og ſtion frembrod den 
unge Morgenrode — Dagmoders Trylle⸗ 
ſmiil hane Hierte vandt.” Rahbek. Dag⸗ 
møie, en. Dagens Moie, Byrde, Arbeide, 
”Og vanter jeg hjem, af min Dagmoie 
træt,” Baggejen. Dagpenge, pl viſſe 
Penge, ſom gives, betales een dagligen. 
(Moth.) Dagpoſt, en. Poſt, ſom af⸗ 

aer om. Dagen, eller, hver Dag. (jvf. 
agspoſt.) Dagregiſter, et. Dagbog. 

Dagreife, en. 1. Reife, ſom fleer om. 
Dagen. Dagreifer og Nattereifer. 2. d. 
f: f. Datgoreiſe. "Zi Gange tå Dagreiſer 
mod Øften.” Ingemann. Dagtrente, en. 
R. ſom beregnes for hver Dag. Dagro, 

Hverken Dagro 
eller Nattero. Dagrum, et. Dagsfriſt. 
At give een Dagrum. (Moth.) Dag⸗ 

iær, et. 1. Daggry om Morgenen. 2. den 
néning, ſom Solen endnu giver, nogen 

Tid efterat den er gaaet under Hotizonien. 
dagſty, adj. ſom ſtyer Dagslyſet, ſom el 
kommer frem, eller viſer fig om Dagen. 
Arreboe.)  Dagftierne, f. Morgenſtierne. 
Dagſtraale, en. Straaler af Dagslyſet. 
»Frembrydende Dagſtraaler. Baggeſen. 
Dagftævne, et. Berammelſe af en vis 
Dag til ct Made ell. desl. Daßgſat, et. 
Aftenſtunden, Soleſet. (Moth. forældet.) 

Dagſaetuing, en. Stilftand, I Krig. (for⸗ 
ældet, Henrik Faber.) dagtinge, v.n. 
handle om Forlig eller Fred, indgaae, 
flutte Forlig. (forældet, ligeſom Subſtan— 
tivet Degtingning ; men fortiener fornyet 
Brug.) Dagtyv, en. den, ſom beſtiller 
lidet eler intet for. den Løn, ſom gives 
ham. ”En orkeslos, ødflende Dagtyv.” 
Rahbek. Dagtarſter, egn. den, fom 
tærter for Dagſeie (modſ. Pundtarſter.) 
Dagte, en. To, ſom ved Solens Kraft 
finder Sted om Dagen, fliøndt det fyoler. 

eg: 

vagt, en. 1, Vagt, fom hvides om Dagen, 
e . W * 
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"en. Hverdagsfeber. 

hver 

' , 

Dag — Dugiig. 
Dagen igleunem eller i — 
(f. Nattevagt.) 2. en Perſon, fo 
Dagen holder Vagt paa et Sted. 
vend, ef. i Biergværfefproget: Vand 
fra Jordens Overflade trænger int i 
fer og Gruber; modſat Grubevand, 
fommer fra Jordens Indre. “Ere 
terne opføldte med Dagvand,” Ed 
dagviis, adv. Dag for Dag, hver 
for fig. Dagvelger, en. Spaa 
fom betegner heldige og uheldige 
eller den, fom af Overtro gier ſaadan 
ftiel paa Dage, Dagværk; et: d. 
Dagsarbeide. “At gaae bet komm 
Dagværk med fornyede Kræfter. i 
Rahbek. ”Fra Dagvark hvile f 
Haand.” Ingemann. -2. hvad man 
Dag hav giort, en Dags Gierning. 
afgive. fit fæbvanlige DagværF.” Ra 
B. Dagetal, et. Antal af Dage. : 
nedernes ulige Dagetal. (f. nedenfor > 
C. med Gen. Dage: Dagsarbeide 
hvad man daglig har gt gisre, 
Gierning. At gaae til fit Dagesr 
fuldende fit Dagsarbeide,  Dagafritt 
Friſt, Udfættelfep. cen Dag. 
en. Dagéucife, (C. Pederfen.) 
gierning, en. 1. d. f. ſ. Dagsarbe 
2. i ældre Skrifter færd. Zoveri. iD 
hold, et. daglig Underholdning, ? 
penge. (Gramg Nucl. Lat.) Degste 

- Dagelye, ct. 
lens Lysning om- Dagen. (f. Dag. 
Dagspløining, ex. ſaameget, ſom 
pleter paa sen Dag. Dageortiſe, 
den Beilængde, man reiſer, eller fan | 
paa cen Dag. Degsrum, et. Day" 
”Fredlød Mand haver Dagsrum og Xi 
frifttilatremme.” D. Lov. Dageſo 
en. Dagens unyttige Tilbringelſe. 
Arbeide ev fun Datzsſpilde. Dagetid, 
1. den Tid i Døgnet, da det er Dag 
2. en vis Tid paa Dagen. (B. S. 
Dagsvande, et. Regn hele Dagen igienn 
(V. S. O.) Dagsværk, et. 1.6 
man i cen Dag gior, eller overkomme 
forrette. 2. Hoveri, Dagsgierning 

Dages, v. dep. Jegedes. blive d 
blive iyſt om Morgenen. Det beg» 
gt dages. ”Inden i 06, uden om, un 
og over og dagedes Alf.” Baggeſen. 
”Der dages op de Biergetoppe br 
(komme tilſyne.) Arrebde. 

Dagetal, i Dagetal, adv. Dagfor 2 
»Je feer Botnene vore og trives i De 
tal.” Rahbek. Hendes Selbred fort: 
Dagetal. 

Baggert, en: pl.er. [IJ. Daggardr.] 
Dolk, ct fort Sværd, (Ørame Nucl.l 
Evald.) ”Du løber til, og. Reter 2: 
gerten i Bryſtet paa ham.” Ohlenſcht 

Daglig, adj. [af Dag.] 1, fomr 
ag, horer til hver Dag. Ent 



Daglig — Dale. 

rok, deglig Underholdning: - Tet 
"vegig Brug. Han arbeidet dag: 
pa koma. 2. fædvanlig; jævnlig. 
dezlige Erfaring. Daglig Tale 3: 
sonate, ſaaledes ſom det fædvanli 
ne, Pet wyntede Øverdagefprog. D 
mige dig: Livet, ſom tet fædvanligen 
nt at være, def huuslige, borgerlige 
K— Nan feer dagligen (meget ofte) 
omrel pad. — Undertiten mød Bibe⸗ 
mm Ubetødefighed, em ringere Værd, 
mi man ſaalcdes har indviklet fig i 
deglige eg Sædvanlige, at man der⸗ 
z ber tabt Sands for det Store og 
vx” Mynfter. - 3. tarvelig, ſimpel. 
17 Koſt. Daglige Klæder, dagligt 
Kerdel.) — Baglighed, en. ud. pl. 
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wqendighed, ar noget ſteer, gien⸗ 
ms rur Dag. (nyt Ord.) “Diſſe For: 
bror Daghghed, ſpatier Smagen for 
Rob, 7 NT > 
Dæligiege, adv, i dagl. Tate: d. ſ. ſ. 
sam, boer Dag. »Dog ev det daglig⸗ 
pæn Loſt eg Adsfordriv.“ Faſſter. 
ie vi degligdage og hore,” ; Wesfel. 
raten ogſaa adj. for: hverdags.) 
An lille dagligdags og ſaare pro⸗ Indklode. Vaggeſen. 
degſtue, en. pl. -r. 
£: ſem tienet til Familiens daglige 

dezning, en. ud. pl. Dagens Frems 
b, Dagbræfning ; Nitit ſom adv. 
zuagen. »Da ſtod Kongen op om 
tm | Dagningen.“ Dan. 17. 20. 
Terms, ret. Dagningen, ſprang 
KR” Thaarup. 
ln. pl-r. [I. Dalr. A. 6. Dæl.] 
lrste and imellem Bierghoider eller 
t. Over Bierge og Dale. En Elb 

kt giermem Dalen, = Dalaabning, 
så. imellem Bierge, .fom dannes ved 
vil, Dalbo eller Dalbygger, en, 
nn boer i en Dal. - Dalbonde, en. 
kr, ſem boet i en Dal (modſ. Field⸗ 
de. Delbund, en. bet nederfte, dys 
med i en Dal, (B. 6.0.) Dalely, 
X7, fom løber igennem en Dal. (P. 
Finann.) Daleng, en. -Eng, fom 
ten Dal. Dalfore, et. Huulvei, 
Fendem en Dal.” (Fr. Thaarup.? 
d, et. Cand, ſom ligger imellem 

ize, ſom beſtaaer af en Stræfning af 
nedſ. Bierglend.) Dalpige, en. 
ar bar biemme en Dal, ev født i en 
22, Ftimann.) Dalſtrækning, en, 
tal, der ſtrekier fig i en temmelig 
ile, (Sådning.) . 
'de, v,9,1. (er og har.) [af Dal.] 
i devege fig fangfomt ned. Da Or⸗ 
"Inge havde dalet i fin Flugt, begyndte 
Gin at flige, »Snart deler Leerken, 
I ten føtere fig hæver,” Stenerſen. 

N , N 

den Gtue 4" 
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. Date — Damaſt. É 

Solen er dalet. — figurl. Hans Lykke bes 
gyndte nå at dale (aftage.) ”Raar Afte⸗ 
nen ſtiger, dalet det ſtuffede Haab.“ Herg. 

Daler, cn. pl. e. 2. Thaler.] en Selp⸗ 
mynt, der fædvanligen fordum hos os reg⸗ 
nedes for 4 Mark Danſte. Navnet tillæg» 
ges i gvrigt flere Slags ſtore Solvmynter; 
f. Er. Krondaler, Rigsdaler, Speciesdaler. 

1. Dam, m. s. ud, pl. og ud! Artikel. 
[Ogfan i det Arabiſte Dama.,] et Spil 
paa Zanfebræt - med" 24 Brikker af to fors - 
ſtiellige Farver; Damſpil. At ſpille Dam. 
2. en Dam kaldes en Dambritfe, ſom et 
ganen Brættet igiennem, indfil den yderſte 
Linie af Tablebrettet paa Modſpillerens 
Side. At træftest Dem, erat naac denne 
Linie, =-Dambrifte, en.“ En Brikke i 
Damſpil. [N. S. —— . Dams 
bræt, vt." det 1.64 Tavl eller Ruder inde 
deelte Bræt, hvorpaa ſpilles Dam. Dams 
let. i, Brikker og Bræt til at frille. 
Dam paa. 2. Gvillet —* Damſpiller, 
en. ben, fom forftaaer at ſpille Dam. 
2. Dam, cen. pl.-me. .1. [T. Damm.] 

en af Jord opført Forhetning, for at afz 
holde Bandets Løb; et Dige, en Dæms 
ning. (de fidfte møre brugetige.) 2. [Ser 
Darmnmr.] cf indhegnet ell. opfamlet ſtaaende 
Vand, én liden inddæmmet So. Ar fætte 
Fiſt i en Dem. . S. Siffedem, Maelledam. 
3. i Ordet Blegdam (en Eng, et Sted, 
hvor der blege) er Bemarkelſen beſlegtet 
med, ell. overført fra den førfte, == Dams 
brud, et, En Demnings Giennembrud; 
Digebrud.  Dembundy en. ; 
bund, hvorpaa der ev en Dam, et Bands 
flade. (D. Lov.) Damfiſt, en. Fiſt, fom 
fættes ell. fanges i Damme. Damfiſkreri, 
et. Fiſteri, ſom ſteer I de med Fiſte be⸗ 
fatte Damme, Damflod, et. Bandets 
Udløb af Damme. (Moth.) amgræœs, 
et. Greæs, ſom voxer i Damme og andre 
fugtige Steder. (Moth.) Damjord, en. 
J. fom graves £ udløbne Damme. Dam⸗ 
leb, et. Vandets Afløb fra en Dam. Dams 
leb giennem en Andens Mark. Dams 
rende, .cn. "Rende, hvorigiennem Bandet 
fra en Dam har Afløb, Damſtifte, et. 
d. f. ſ. Digeſtifte. Damflufe, en… Sluſe, 
hvorved man holder Bandet t en Dam ell. 
(lader det lLabe ud. Damſted, et. Sted, 
hvor en Dam er, ell, har været. (Moth.) 
Damvand, ét. B. af en Dam. Dams 
vaff, en; f. Blegvaſf. Damvod, et. 
Vod eller Bijtegarn til af drage i Damme 
med. (V. S. O. 
Damaſk, et. "tykt vævet Toi, med ops 
hoiede Figurer i; færd. et ſaadant tykt, 
blommet Silketsi (dog havdes ogſaa uldent 
Damaſk, og Ordet bruget ligeledes om et . 
Slags Linned til Dœekketsi) En Dama— 
ffes Kiole. Damaſkes Gardiner, Dekke⸗ 
toi. — Deraf: Damaffvæver, en. 

a 

den Jorde 
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Damp, en. pl. -e. ſEng. Damp. Z. 
Dampf.] 1. en tyk Rag, ef. opftigende 
Taage. Kruddamp, Svoveldamp, Tobaks⸗ 
damp. Reg og Damp. Der fliger en 

- Damp af Marfen. ”Zøtre Dampe kaldes 
(ogſaa) Reg.” £, Heiberg. 2. færdeles : 
Veedſter, ſom oploſes eller udvide fig ved 
Varmen og gaae over i en elaftigt Til⸗ 
and; Dunſter; Vanddamp. At foge ved 
amp. 

Kulden gaae tilbage i 
ſtand, kaldes de Dun 

en flydende Til⸗ 
ſter.“ £. Heiberg. 

3. ftærf Uddunftning, Sved. Den Syge Fi 
ligger: i en Damp. = dampagtig, ad). 
fom ligner Damp. (8. S. 2.) —* 
"Bad cller Dampebad, et. Bad, ſom br. 
ved. at udfætte fig for indſluttede varme 
Dampe. (Et rusfiſt Dampbad. . Damps 
hul, et. Hul i et Kar el. en anden Ind⸗ 
ning, fom Dampen fliger op af. (Moth.) 
Dampkiedel, en. Kiedel ell. tilſluttet Kat 
t en Dampmaſtine, hvori Bandet hedes den K 
ſor at udvikle Damp til at drive Maſtinen 
met, Dampkogning, en. Madens Kog⸗ 
ning over Damp I Stedet for I Vand, 
Dampmaffine, en. Maſtinvork, ſom fæts 
tes t Bevægelfe v. den elaſtiſte, udvidende 

: Kraft i Vanddampen. Dampmolle, en; 
Mollevoerk, fom drives v. Damp. Damp: 
prøver, en. Indretning, fom anbringes 

. ved Dampmaſtiner, for at kunne prøve 
Dampens Kraft ell. Etaſticiteet. Damp⸗ 
puſter, kn. En huul Kugle, eller et til⸗ 
buttet Kar, hvoraf den i famme indfluts 
fede. Damp fun iglennem en fiin Aabning 
kan trænge ud. Xolipila. (Orſted. HOoĩ 
Andre: Vindkugle.) Damprum, et. det 
Rum i Dampmaſtinen, hvor Dampen les 
des: hen for at virke. (Ørfted.) Damp⸗ 
tør, et. Nør i en Dampmaſtine, hvoris 
iennem Dampen ledes fra Dampkiedelen. 
ampflib, et. Skib, ſom drives frem i 

Vandet ved Hielp af en Dampmafftine. 
Damplly, en. Sky, ſom beftaaer af Damp, 
Samling af Dampe. ”De over hinanden 
ſtaaende Dampføyer.” T. Rothe. 
Da har.) give Damp, 
Dunfter, 

e, V. mn. 1. ( 

Sved fra fig. Marken, den Syge 
damp 
ved at rege Tobak, bloſer megen Røg fra 

" fig. — At dampe af, f. afdampe. — Dams 

, fom ledes, udtryffer en 

pen. Dampning, en. . 
Dan, en uadſtillelig Partikel (der, lige⸗ 

aade eller SEE) 
i eensdan, hvordan, ligedan, faadan 
(Uden Tvivl i Slegtſtab med v. derne, 
jvf. dann i Ihres Gloffar.) . 

Dands, en. pl.e. [9. Dans, T.Tans.] 
en vis regelmeæsſig Legemsbevegelſe, af cen 
eller flere, der ſteer efter Muſik eller mus, 
ſicalſt Tact. (f. Bal.) At gane i Dands, 
træde i Dands. Stakket Dands er fnart 
ſprungen. Ordſpr. At tage en Pige op 

158 

dandfe 
er oplært til at giere viſſe Bevægelj 

»Ere Dampene vaade, og ved' 

paa Line. — ſigurl. At dandſe eft 

er, — figurl. ſiges den at dampe, ſom 

Dands — Dandſer. 

til Dands. AIt føre en Dands op 
Fruentimmer 2: være det førfte dan 
Par i Raden, være Fordandfer. — 
bag af Dandfen 2: lide Tab, mi 
Velſtand, Anſeelſe. = Heraf, og af 

: Dandfebiern, ev. En Bier 

Mufik.  Dandfebod, en. 

and 
rd en. £. til at deeltage I Dands. 

lyften, adj. meget begierlig efter att 
Dandſemeſter, en. den, fom g 
derviisning I Dands, en Dan 
Dandſeplads, en. Plads til at 
eller hvor der dandfes. En Dandſ 
t Skoven. re en. Gal 
der dandſes. Dandſeſto, en. lette 
fom bruges til Dande, Dandſeſto 
Sted, Hvor flere i Forening und 
Dands. Dandfefving, et. Svingi 
ſen. dandſeſyg, adj. i Høi Grad d 
lyſten. Dan * en. overdrev 
gerughed efter Dands. Dand ſet⸗ 

.i Muſiken til at dandſe efter, D 
fime, en. En Times Undervtisning i 
Dandſetrin, et. eget Slags Trin 
gisres | Dands. 

Dandſe, v.n, ogact. 1. (har.) 
fig i en Dands. At dandſe med e 
dandſe omkring paa Gulvet. At 

Pibe 3: være cen underdanig, tvun 
at rette fig efter hans Vilie. — 2 
bandfe Polſtdands. Hpormange 
har hun dandſet? At dandſe fig 
dandſe fig ihiel. At dandſe Bru 
Pige av Cen tilforn ved Brollupper 

Stil.) — Dandfen, en. ud. p! 
or. megen Dandfen er ſtadelig. = 
er, en. 1. den, ſem forftaaer at d 
om tager Deel £ en Dands. fan? 
af" de bedſte Dandſere paa Ballet. 
var i fin Ungdom en god Dandſer. 
et Fruentimmer derimod: Hun har 
Ungdom dandſet meget godt, var 
or fin Dands, el. desl,) 2. far 
en, fom er antaget til af dand! 

Skuepladſen. J denne Bewerkelſe 
et & førfte, bruges om et Fruen 

⸗⸗ 



Dandfer — Danne. 

Den ſorſte Dandferinde 'onferimde. 
"dt Theater. 
Dane: et adjectis. Ord, der egentl. ce ner.” Mynſter. 
rul eſl. gammelnordiſt Genitiv. Dana, 
hoz, og danner nogle dermed ſammen⸗ 
ate Gubftantiver: Danebrog, en. 1. et 
arret, form fagdes at være nedfaldet fra 
salen under Baldemar Il. Krig i Eſthland 
14, og var indtil 1500 de Dantes Ho⸗ 
urne. 2. em danſt Ridderorden, ſtiftet 
' eg Chriſtian V. Aar 1671. Han er 
Net af Denebrog. (Heraf: Danes 
raster, et. Ordenstegnet for denne 
ma —… Danebrogsmand, en. den, 
a treer Danebrogtordenens Solokors. 
nbrogsorden, Danebrogoridder, o. fl.) 
'ancerv, ex. iældre Danſt: Arv, ſom fils 
ix Kongen efter Arvingsloſe og Fravæs 
ate, der ilke i den lovbeftemte Tid melde 
L 'fef. Nerregaards Priv. Ret $. 399.) 
once, et. (361. Daua-fé.) i Lovſpro⸗ 
n: a) jerdfundet Guld og Selv, ſom tils 
ka Sengen. D. Lov. V.9.3. h) arves 
R SM, ſom tilfalder Kongen. (Moth.) 
sl. Danar-ſẽ. Danehof, et. kaldtes 
nem en Rigsdag eller Herredag I Dap⸗ 
Wi Daenckonge, (eller Danerkonge) 
. de Danſtes Kgnge. (Isl. Danako- 
inge, Knytl. Gaga.) anemand, ſ. 
ennemend. 
dergle, v.n. 4. (har.) et i dagl. T. 
xcciit, ſtiondt ikke hyppigt Ord; i Be⸗ 
art. omtrent d. ſ. ſ. daffe (2.) el. dingle. 
It dengle med. en Sypung el. et Stritke⸗ 
K, eter at giore noget ved nogen af 
trae." Rahbek. — Øhlenfhlåger (i St. 
ces Aftenſpil) fader Døten ſynge: ”3 
ing.ente Dandé, i danglende Dandé.” 
Denlig, adj. [af — beqvem, 
tit: aptus,, idoneus. Moth. ”Mens 
Het er af Naturen danligt til af fors 
ke gudelige Sager.“ N. M. Aalborg 
r, "Com fan begvem og denlig til 
i Embede Viltaar være.” Falfter. — 
enighed, em. 1. Beqvemhed, begvem 
kite, 2. Beftaffenhed: qualitas, con- 
Muatio, Moth. (begge nu ufædvanl.) 
Tinmarb, n. pr. (3. Danmérk. X. 6. 
ine-meore, Dane-marc.] Ordets fidfte 
larelſe er enten vort Mark, eller det 
Endnorb. Mork. Skov. Dets Oprins 
le og Betydning vil altid blive uvis, 
x forkellige SÉrivemaader : Danmark 

sanemarf, er den førfte baade den 
i antagne og den ældfte, (Saaledes 
re den f. Cx. i den danſte Kronike fra 
"+ Aarhundrede og i det ældfte danſte 
tagebren af 1386.) ; 
2eme, v. 3. i. fattes i beflægtede 
tteg.] give en Materie en vis Stikkelſe. 
| en Klædning. At danne noget 
tt ErtetfeZræ; danne Figurer af Leer, 
tel Leer; mel, ifde dannet (ogſaa vel⸗ 
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dannet, ildedannet.) "Gud giver fig felv 
Vidnesbyrd, i det han virker, flaber, Dane . 

”Jeg er Herren, fom 
danner Lys og ſtaber Mørket.” Eſ. 45.7. 
Han danner Leret med fin Arm.” Sir. 38. 
Sof. efterdanne, omdanne. 2. giore ſtik⸗ 

ket til noget, fætte Skik paa, udvikle Sice⸗ 
lens Evner, bibringe Cultur. At danne - 
en Nation. At danne Barnets Hierte. 
At danne fig til fu tilkommende Beſtem⸗ 
melfe. En dannet Mand. J de meſt 
dannede Selſtabskredſe. == dannelig, adj. 
ſom fan dannes. — Dannelſe, en. ud. pl, 
1. Gierningen at danne. Baxnets Dans 
nelfe i den tidlige Alder,  Z. udvortes 
ele, Form. Diſſe Bogftavet., dette 
Taarn har en underlig Dannelſe. 3. hoiere 
Udvikling af Siælens Evner og Færdigs 
heder, Cultur. En Wand af megen Dans 
melfe, af lærd, videnſtabelig Dannelſe. 
At faae fin Dannelſe bed et uUniverſitet, 
ved Reiſer. — Deraf: Dannelfesdrift, 
Dannelſesmiddel, 0. fl. NE 

Dannemand, en. pl.-mænd. [I. Dani- 
madr, Dåndismadr; af dåindi, ypperlig, 
fæv, brav; hvoraf dannis.] en retſtaf⸗ 
en, hæderlig, brav Mand. (Ordet bruges 

Å famme Bemarkelſe i Sverrige) Han 
havde alle fine Dage havt en Dannemands 
Rygte.” A. S. Vedel. ”Hvad ſtiotter 
Dannemand, at fund ad hannem gør.” 
Bording. — Ligeledes :" Danneqvinde, en. 
Dyd er Danneqvindcs Kaabe. Ordfpr. 

Dennis, adi. [Isl. dåindi, ypperlig. ]. 
giæv, brav, ærlig, ſtikkelig, anftændig : 
comis, integer, honestus. Moth. Ét 
forældet, men jævnligen i nyere Tider ops 
faget Ord. (Formodentlig er dendæ det 
ſamme Ord, der forekommer i en egen 
beflægtet Bemærf. I Riimkren. V. 1520. 
Deraf: B en. 
Danſt, adj ſom hører til, har hiemme, 
ev født i Daumark. Det danſte Folt 
Sprog, Vaaben. — Ut lære, at læfe Danſt, 
lægge figsæfter Denſt. Paa Danſt hedder 
det. — En danſt Stole (hvor der fun under⸗ 
bifes paa Danſt.) En DanfØ 2: een, ſom 
et født I Danmark, De Danſte, det 
danffe Folk. De Danffes Konge. — 
Danſthed, en. ud. pl. Indbegreb af det, 
fom man tænfer fig hos en Danſt, ſom er 
eiendommeligt f. det danſte Folk, ”Danføs 
hede fortryllende Belyft.” Evald. ”Lader 
06 ſiunge Danſthed og Troftab og Mod,” . 
P. K. Troiel. 
Daſt, et. pl. d. ſ. et lydeligt Slag, 

ifær med den flade Haand. 
dd. Daſte, v. a. og n. 1. IJ. og Sv. daska. 

E. to dash.] 1. flaae m. Haanden. At 
deß cen om Orene, I Ryggen. Du fan 
jo daſte det itu,” Tode. 2. neutr. flænge, 
dingle, bevæges frem ag tilbage £ en hæns 
gende Stilling. Hun havde et langt Baand, 
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' an, vis, forbigangen Tid (ligeſom Fortid, af alle fine Dele; ell. nogle. af diſſe fur 
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Daſte — De. 7,160 De — Diel— 

der hang og. daffede. ned ad Köggrn. De ſyge Krigsfolk, de bedſto enn 
= Deraf: —— em. et Slags for⸗ (Eng. the. T. dig.) 3. de, pron, 
dum brugelige Halsklude, hvig Ænder hang monstr. pl; af den. f. den. 
fangt ned paa Bryſtet. — Daffen, en. December, en. Aarets fidfte Moon 

ud. på Gierningen at daſte. ' Chrijtmaaned. - 
Daffe, v.n.1. (har.) lefle, dride Tis Deel, en. på. Dele. fFA. 6. Dal. %. 

den bort med Leflen og Ukoydſthed. At d. Derl. Jsl. Deild, Deling.] En af 
med et Fruentimmer. (Moth. dagl. Tale. enten ſorſktilte, eller ſom ſerfſtilte tan 

Syv. dasa. jvf. Ihres Gloſſar.) — Dafteri, lige Ting, hvoraf en andeg Ting, eller 
- et, ele, letferdig Omgang. " Zeelt beſtager; en Part. (Ivf. Styi: 

Datid, en. ud. pl. (6, åg, 2. 4.) et Dele ere Fing, der famlete udgiere 
nyt Ord, hvorved: man har villet betegne sSeclts og dette fan enten beſidde, belts 

YWutid, Fremtid.) være” adſtilte Derfra.» At dele noget 
" Datter, en. (i ældre Skrifter, og næften mange Dele, og give: enhver fin D 
ned til.vor Tid Dotter.) pl. Dattre. II. En ſtor Deel af Menneſtene (2: man 
Dotiir. A. S. Dohtor.] et Barn af Avin⸗ Han ſik den ſtorſte Deel, jeg den min 
dekisnnet, med Henfyn til dets Forældre. Bogen, BærÉet beſtager af 4 Dee. — 
Hun har en voren Datter, Det er hang ſerſtilte Bemerkelſer og Udtryk: 3) 3 
Datter m. den anden Kone. Hun har faaet deel, Declagtighed. At have Del i & 

” (fodt)en Datter. Landets Dottre 2: ngifte tet, i et Foretagende (f. Er. Gan har 
Fruentimre. (S. Broderdatter, Soſter⸗ Deel i fiber.) Han har inggn Del 
datter, Stivdatter, Svigerdatter, Pleie⸗ har ikke taget Deel i denne Misglerni 
datter.) — Datterbarn, et. pl. Detterz (cv ikke deelagtig deri.) At sage Derl i 
Børn. En Datters Barn. Datterdatter, Selftab, en Lyſtighed. Hun tager ma 
en. pl. Datterdottre. en Datteré Datter, Deel i andres Nod (foler, væres dere 
med Henſyn til Bedſteforeldrene. dat⸗ — h) Beſtikket Decl, Lod. | Det blev 
terlos, adj. ſom ingen Datter har. (Vor= til Deel (faldt i min Lod.) Enher 
ding.) " Dattermand, en. Gvigerføn. have nok i fin egen Deel. — En huld 
Darterſon, en. pl. Datterfonprer. er Dat⸗ Folk ,7 en flor Deel Penge 0: mange. 
ters Son. — datterlig, adj. - fom egner, endeel.) For min Ded 3: hvad mig 
titkommer en Datter. ”Et langt Brev, gaager. Jeg for min Deel har intet ? 
fe fuldt af detterlig Kierlighed og from mod, fan ikke virke noget dertil. For 

engivenhed.“ Rahbek. — Dattertugt, en. Dred, i 

- gt man taaler her i Landet” 2. Men: fre,” Baggefen…” Deeltagelſe, en. 
e ſiger: Decd De ikke, of. 9.) 2. De at tage 

er ogſaa Adiectivets ubeſtemte Art. i pl. fiquti.) Mange onſtede hans Decite 

- 
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Ded — Dei. 
i Gdfabet. HSendes Deeltagelſe i min 
Cerg var oprigtig. Han hørte denne Ti⸗ 
ta med ſtor Deeltagelſe. — Deeltager, 
2. pl.-e. dn Perſon, fom tager Deel, har 
bed i noget. — deelviis, adv. for en Deel, 
i Senteende til nogle Dele; ikke paa eengang 

Ternderne, fom blive omme af at ſpiſe ter overhovedet. (6. dele, nedenfor.) 
Des, adv. ſom altid bruges i en. dis⸗ 

anis Setning: for en Deel. Deels var d 
sa (fe tilſtede, og deels var Sagen mig 
mritonmende, Befætningen beſtod deels 
—5 deels af Fremmede, (Jvf. 

$. 
teger, et. pl.-e. Et Antal af 10; 

rage allene hvor Talen i Handelen er 
m puter og Skind. . 
Dega, en. pi.—e. [af Lat. Diaconus.] 
ittebetient, ſom foreftaaer Sangen og 
xtier Præften under Gudstieneſten. 
lerne i Kiobſtederne have nu i Alminde⸗ 
gx? Moon af Klokkere. Degnebolig, 
1. fri Bolig ſom er beſtemt f. en Degn; 
3 Degas Embedsbolig. Degneente, en. 
te efteren Degn. Degnejord, en. J. 
mm ligger til et Degnefald, lem hører til 
tr Segus Indkomſter. Degnekald, et. 

— ⸗ 
— e 

a Degus Embede og Beſtilling. Degne⸗ 
re, en. En Degné Huſtru. Degne⸗ 
m, tt. En vig aartlig Afgift i Korn af 
kenmændene til Degnen. Degneoffer, 
. Offer i Penge, ſom gives Degnen ved 
tir, Degnepenge, pl. Penge, ſom 
Be Degnen ell, Klokkeren i St. for Offer 
kr Degnekorn. (Holberg.)  Degneftol, 
. Etel i Kirken, hvor Degnen ſtaaer 
lens han ſynger. Degnetrave, en. 
a Afzift af viffe eg, fom p. nogle Ste⸗ 
% ges Degnen , f Stedet for Korn i 
krrsen, og i Forhold t. Præftens Tiende. 
G:ntir d. Saommervæfen. 168.) 
Degne, v.n. 1. poet. arte fig ſom en 
øn. ”Det tidligt degne flal, der gele 
far ſtal blive.” Baggefen. U 
Dei en. ud, pl. [IS Deigs ſtrives og⸗ 
sertnu Deig.] en ſammengltet Blan⸗ 
h af Meel og Band, ell. af Meel, Smør, 
lal, m. 23 bages Brød ell. Kage. 
Lcgedei, Smorder, Suurdei.) At 
Se Dei 3: blande Weel med, Vand og 
sarte eller Gicer, og henfætte det for 
Sire, At ælte Dei, =— Deirand, en. 
Sam af Dei om Kisſsdmad, fom bages. 
m deiet eller ikke giennembagt Rand i 

edtt. Deirulle, en, En glathevlet 
olie ef Tree, ſom løber om paa en Stok 
"ts Haandgreb ; og hvormed man jævs 
Deien til viffe Slags Bakkelſe (Smør: 
Deiſfrabe, en. Et Redſtab til at 
ske Deien af, Truget. Deitrug, et. 
rug, hvori man æltev Deli. (Dluffen.) 
ket, ad). 1. blød, ſom Dei, flæget ; 
Gcunembagt. Brødet er deiet. (Moth.) 
deſmunrt med Del, — drine, v.n. at 
Vanf Ordbog L 
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Blomſter. 

Deine — Dele. 

lægge og ælte Def. Man pletter, faner 
og I fin Sved fit Brød med Kummer 
deiner.“ Falſter. — Deraf: Deinetrug, et. 
d. ſ. ſ. Deitrug. Deinevand, et. Vand, 
hvori man ælter Meel til Det. (Moth.) 

Deig, adj. [J. deigr, blød.] ſiges om 

fuur Frugt eler andet Suurt. (Moth. ſiel⸗ 
Ogſaa: deigtandet eller degtandet. 

Deilig, adj. [JS]. dægilegr. Holl. dege- 
lijk.] ſtion af Anſeelſe, af udvortes Form; 
ftiøn for Synets Sands (ifær om en ud⸗ 
merket, eller meer end almindelig Grad 
af Skisnhed.) En deilig Pige. Seilige 

En d. Udfigt. ”For faa vidt 
(om Skisnhed og Smukhed høre under 

iets Dom, fan Deilighed ſiges at være 
en forhoiet Skionhed.“ Sporon. “At hun 
ev en tion, en ſmuk, en deilig Pige, hører 
hun fra det førfte Dieblik hun fan ſtionne.“ 
Rahbek. (Dog br. deilig i Taleſproget, 
uden ſtreng Jagttagelſe af denne Regel, 
ogſaa om det, der med Skionhed'for Sy—⸗ 
net forener Behagelighed og Ynde. 
deiligt Veir; den deiligfte Aarstid. Diſſe 

hed eller — — 

Udtryk, hvori ogſaa Henſynt. Diets Sands 
fortrinlig herſter, taaler vel Skriftſproget; 
men ikke faa vel: et deiligt Digt, en d. 

Moth har ogſaa Subſt. Dei⸗ 

Et 

Tale, Fortælling, Muſik; mindre endnu , 
en deilig Handling, eler d. Mad. Noget 
forældet eller ufædvanligt er endog Ste⸗ 
nerſens: ”MNaar med -flibrige Flugt ſticler 
fig uformorkt bort de deilige Aar. — ”Dei-z 
lighed, en. ud. pl. Beſtaffenheden at være 
deilig, en hoiere Grad af Skisnhed. (Sub⸗ 
ſtantivet ikke let uden om Legems: og An⸗ 

Deine, v.n. S. under Dei, 
Deiſe, v.n. 1, (er.) falde efter en ra⸗ 

vende, vaklende Bevægelfe; glide ſaaledes, 
at man falder, Han deifede («ler deiſede 
om) i Rendeftenen. Der deifede Stangen. 
»Jeg deifer, meer end ſpanker, igiennem 
min Labyrinth.” Baggeſen. (Egentlig efter 
V. S. O. om et Skib, fom ved at dretes 
bi, bevæger fig: tilbåge eler agter ud.) 

Dele, v. a. deelte og delede; deelt. [J. 
deila. N. S. deele må 1. adſtille et Heelt 
i fine Dele, afſondre Delene i det, (om er, 
eli. tonkes tom et Heelt. (jvf. lifte.) Det 
er godt at dele, hvor nof er af tage af. 
At dele et Brød i to lige, ulige Dele. At 
d. Byttet, dele en Arv. At d. med fine 
Brødre, med fine Venner. De deelte det 
tmellem fig. Det blev deelt omkring (uds 
deelt) til Alle. 
Danmark deles (inddeles) i 7 Stifter. (jvf. 
afdele, fordele, inddele, omdele, uddele.) 

. 1 ældre Danſt: a) føre Proces, forfølge 
med Lov og Ref. At. dele om Eiendom. 
(D. Lov.) + At dele fig til Rette, D. Loy. 

(11) | 

Floden deler fig I to Arme. , 



han fell. 
” øgrelat., da, i det; imedens. 

Ls 

” 

åd 5 . nå 2 t 

Dele — Der". 

I. 1:39. ”Ded itke mod bin Dommer.” 
Ordfpr. (Deraf ogſaa det forældede: De: 
lemaal, Sag for Retten, Sagførelfe, Pros 
ces. ſ. Norxegaards Privatret. $. 1375.) 
b) dømme. Dommeren ffal dele os imel⸗ 
lem. — delelig, adj. ſom fan deles, lader 
fig dele. delelige Starrelſer. Deraf: De: 
lelighed, en. Deelbarhed. — Deli 
Ler, 1. Handlingen at dele, Adſtillelſe 
Parter. At giore, foretage en Deling. 

Der ev ti Rolr. til D. imellem dem. — 
2. En Deling (3: Afdeling) i en Prodiken. 
— Delingotzrund, cm, Grund til at giore 
en Deling. Delingsmaade, cn. En vis 
Maade, at giore en Deling paa. Delingo⸗ 
unkt, et. J Mathematiken: et Punft, 
vorved en Linie deles. (Kraft,) De: 

lingsret, en. Ret til at giere em Deling. 
Delingotal, et. Tal,” hvormed et andet 
deles eller fan deles. : E 

Dem, pron. pers. ſ. De. —* 
Demant, en. ſ. Diamant. 
Den, pron. demonstr. (gen, dene.) ni. 

det. pl. de, (acc., dat. og abl. dem.) 
a) betegner (absolute) enten umiddelbart 
en Gienſtand, ligeſom ved at vife ell. pege 
paa ſamme; Db) ell. (relative) beſtemmer 
Gienſtanden formedelft en efterfolgende 
Sætning. J begge Zilfælde forekommer 
det, ſaavel (adjectiviſt) i Forbindelfe med 

Subſtantiver, ſom (ſubſtantiviſt) allene, 
eſl. uden umiddelbart tilhørende Subſtantiv. 
c) bruges den ogſaga ſom Adjectivernes be⸗ 
ſtemte Art. — F. Er. a) ahsol. Den Mand 
har jeg feet før, Den Kone feer meget 
ſygelig ud. Det Barn cv ſtort for fin AC 
der, Det Arbeide har han allerede udført. 
De Folk have længe boet her.” Lad: mig 
høre de Beré. :(ivf. denne, diſſe) Den 
Dag var jeg fraværende. Den Gang tog 

Den Tid 3: da, paa den Tid; 
Den Tid 

levede min gader, Den Tid jeg nu kom 
derhen. Dep Tid jeg opholdt mig i Paris. 
— Subſtantiviſt: Den er det ikke; og hel⸗ 
ler ikke denne, Det havde jeg ikke ventet 
mig: Dem (diffe Folk, Ting) kiender jeg 
godt. Fra dem har han det. — b) relat. 
Den Kones Mand, vi [pae iGaar. Det 
Huus, bar har kiobt. De Folk, ſom flyt: 
tede ind i Huſet. Den Bang, det ſtete. — 
Subſtantiviſt: Den, ſom clyfer fin Neſte. 
Det, man ikke ender, favner man ikke. 

€ 
- 
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sen.” 

Dog fan den ei anſees for af være hicml 

her engang tilforn. — 

og diffe til en nærmere, en nærværer 

- Den — Denne 

Datter, ſom boer lige overfor. V 
drives for deres Regning, ſom have anla 
det. — Om Brugen af Zan, gun ag D 
ſom demonſtr. Pron. f. Badens d. Gramm 
c) Com Adiectivets beſtemte Art. 
gode Mand; den unge Pige; det fr 

den Unge, de Rige, de Gamle, det Skienn 
[Brugen af den og dem, ſom Dat. og Ae 
sing. & pl. af pron. ralat. der (i Sta 
for det objective ſom) er vel intfert 
Enkelte i den nyde Tid; f. Er: Hemm 
ligheden, den han faa længe bevare 
Børnene, dem han elſtede hoiſt. 
Mand af Smag i Alt, den daglig h 
forøger.” Popes Kritif ved Schierman 

el. almindelig.] Ivf. det nedenfor. 
Denne, pron. demonstr. gen, denn 

n. dette, dettes. pl. diffe, diſſes. beregn 
Gienſtanden endnu noiere, end den, m 
nærværende, ligeſom v. umiddelbar Par 
ning. Det er denne Mand, jeg mener. 
det kun denne ene Gang. Dette Guus 
det, han har kisbt. Diſſe Folk have va 

enne Zid (3: 8 
. for nærværende Tid.) Ligeledes: i 
Tider. J denne (den nu regierende) & 
ges Tid. — Foran Prædicatet: denne b 
Mand; diſſe ærlige Folk, (I dette ; 
fælde fan det endog ftaae foran en, Gr 
jectet tilhsrende Genitivus, foran et at 
tiviſt Pron., eller focan- en fort Mell 
ſetning. F. Cr. Denne Sogens ſande 
ſtaffenhed. Diſſe, mine afdøde Venn 
Erindringer. ” Under diffe for ham (aa f 
gelige Omftændigheder. ] J øvrigt I 
bemærkes v. dette Pronomen: a) det bru 
undertiden absol. eller m. Henſigtelſe (Re 
tion) t. det udeladte Subſt. Han er if 
(den Wand) ſom ſtulde give noget bort 
Intet] Denne var det, jeg mente, De 
(3: denne Mands; Perfons) Ven. De 
(venne Konges) Efterfølger, Diſſes (d 
Folks) forenede Beſtrebelſer. Viig ald 
fra EXxrlighed; thi denne vaver (aa 

) det fættes undertiden efter Gubftanti 
iadiectiviſt Form. Sagen er denne. 
Wening ér denne, c) dette br. vnd 
"tiden (ligdom det)-absol. uden Heuſyn 
Kien eller Tal, - Dette er ikke mix I 

Er dette de B 

fil en i Tiden længere fiernet, tit en 
værende, eller til en 4 —* tidlig 

en tilfidft omtalt Glenſtand. — Zün udm 
kede fig ſom Helt, denne ſem Statemo 

* 

— 
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Denne — Der. 

Jil blot I dene, men i hiin Verden. 
Dane Forfiacing ev tydeligere, end hiin. 
De, adv. conj. og pron. A. adv. 

(met langt Æonehelb) om Stedet: paa 
let nævnte, omtalte, betegnede Sted. 
Der har jeg ofte været; der gaaer jeg 
na hen. Han er ikke der, hvor han 
falk være. Her flod jeg, og. der fad 
hur, — Ofte Hiver Stedets Betegnelſe 
ler Paavtiéning umærfelig, eller gaaer 
ant i et Slags Udraab (og da er Tone⸗ 
hentet fortere.) Der har dn Bogen! Gee 
år fommer han! Der! (naar man ræfs 
fr cen noget.) B. conj. for: da (fiel⸗ 
den, og forældet.) Der nu Kongen 
karte hert hane Forſvar. G pron. re- 
lat. for ſomz dog bruges der (efter den 
eeroarende Øprogbrug,. men £i i ældre 
keaft) fan fubjectiv (Her i Nominativ. 
den Mand, der gav mig Bogen (men: 
ka Mand, fom jeg gav Bogen.) Folkene, 
åer rar tilſtede. — Som et Slags ubeftemt 
Fron, bruget der (fort eller uden Tone⸗ 

463 * 

— Deri, 

— ' | 
— derhos, a) tæt v. det Sted. (oftere blot 
hos.) PB) desuden. derhos er at. bemærke, 

den Ting, Gag, Omftendighed. 
Deri lagde han Pengene; 
— deriblandt, iblandt de Ting. — derigien⸗ 
nem ,”dgiennem det Sted. — derimod, a) 
imod ten Ting, Omftænbigheb. Forgieves 
vilde han fætte fig derimod. 
(e contrario.) fan har altid føgt at fade 
mig; da jeg derimod har viiſt Ham mange 

ke?) foran perſonlige Verber, faavel i. 
kt. fom Pasfiv, hvor man blot udtrykker, 
et noget feer celler gisreg, men uden at 
æme eller tage Henſyn til en Perſon. 
der fortelles, der fæfes, der firives. " Der 
mile fig ef Uveir. Der faldt et Stud. 
Der ſagbes i Gaar i Byen, — Der kom⸗ 
Bit nogen; der vil komme en Tid. Der 
ſalder megen Ønee. Der faldt noget ned. 
— Cntvidere foran Berb. er, hvor: det 
k. absol. (om Tilværelfe)-cler hvor man 
, et tilfølet Prædicgt betegner en Tilſtand 
Ka et Sted. Der er Ingen, fom vil paa⸗ 
kag. Der ev koldt, motkt i Stuen. De 

im — Der sav engang en Konde. (jvf. 
Ecusg det) DD. Partifelen der (det 3. 
a, dar) forbindes tillige med alle enkelte 
havefitioner (og nogle faa Adverbier.) 
den foace da Bemærtelfe af et Pronomen, 
g faoer i St. for det, dette, den Ting, 
e Omftændigheder, 0. desl. Sadledes: 
eet, af ben Aarfag. Det kommer deraf, 
% ban itfe var hiemme. — der 
Her nogg, efter en vis Stik. Derefter 
faa man rette fig. . b) fiden, dernæft. 
fer tog Han t, derefter ) ans 
Te Vaaben. Cc) efter Omftændighjederne; 
adeligt, Hun ſyede Troien af det gamle 
lei; men den blev 0 faa derefter. — ders 
or, af den Grund. ”Altfaa vil fige, at Tin⸗ 
Ka flyder af det forrige; derfør, at den er 
Tundet deri; hlint Ord betegner en Følge; 
«te en Virkning,” Sporon, — derfra, 
td det Sted, fra den Omffændighed. 
Pan flap derfra med Livet. — Serfrem, 
Tem til Yet Sted. W. S. O. fielden.) — 
ere, hen til det Sted. Ogfan adſiilt: 
Der reiſet jeg hen i Morgen. — derhenine, 
KEne paa det Sted. Derhenne i Krogen. 

Tem, ſon — Der har været def, 

er. a) 

Tienefſter. e) igien, til Giengieldelſe (vi- 
cissim.) Je forpligtede mig fil at holde 
Gaarden vedlige; han derimod lovede, 20. 
—" Serind, ind i -cller paa det é: 
— derinde, inde £ cer pag det Sted. 
fan fom derinde fra, — dermed, 2) med 
den Ting. Dermed har han giort det. 
b) i ſamme Dieblit, med det ſamme. Fil: 
fidft blev der fiunget en Gang, og dermed 
var def hele forbi. Desmed forfvandt det. 
— derned, ned til det Sted. — dernede, 

g 
deri ſutter Feuen. 

) tværtimod . 

ed.” 

nede p. det Sted. (derimed figtigere: der 
nedenfor, der nedenfra, der nedentil.) — 
dernæſt, efter det forrige, næft efter, ders 
paa, derefter, Dernæ 
Forſt maa vi underføge Stedet; dernæft 
maa ogſaa, 2. — derom, om den Zing 
eler Omftændighed. — derop, op til det 
Sted. — deroppe, oppe paafdet Sted. — 

kom Soldaterne. 

derover, a) over det Sted. derover kan 
man nok fpringe. (Adſtilles ogſaa: der fan 
enhver fpringe over.) D) over fil det Sted. 
Han er alt kommen derover f, længe fiden. 
e) mere end det, over et angivet Tal. Tre⸗ 
bide Aar ag derover. ”Fra fyve Aar gaml 
og derover.” 2 Moſe B. 30. ” d) formedel 
dette, af den Aarſag. derover blev han 
vred. — derpaa, 3) paa ben Zing, Om: 
ſtœendighed. Derpaa beroer det. d. gik 
det ud. Han gav mig fin Haand derpaa. 
b) dernæft, derefter. derpaa kom bet 
svrige Følge, Ugen d., Aaret derpaa. (fål: 
gende, næfte Aar.) — dertil, a) til det " 
Sted. Dertil kom han, og ikke længere, 
b) til det ovrige, forrige. dertil føiebe han 
endnu. d. kommer endnu, Cc) t. den Be⸗ 
ſtemmelſe, m. m. Hvormeget bruges der⸗ 
til? — derud, ud til det Sted. — derude, 
ude pan det Sted. — derudover, d. f. ſ. 
derover d) — derunder, under den Ting, 

"det Sted. Noget derunder (ringere i Tal⸗ 
Tet.) “Han tog ikke Zal-p. dem fra fyve | 
Aar og derunder.” Kron. 27, — derved, 
a) v. det Sted: nær derved. b) v. dette 
Middel, ved den Omftænbdighed, Derved 
ſtete det, ' 7 
Deres, gen. af de. (f. dette Dred.) 
” Derfor, conjanct, . naar det ſteer, at; 
i Fald, hvis. Derſom ingen anden vil, 
fag vil jeg. Derſom det Tilfælde indtræfz 
fer, Derſom nogen overtræder dette For: 
Gad, d 

⸗ (11%) 

a, 20. . 
Des, formodenti. af dets) en henfigtende 



% 
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Des — Det. 

Partikel, ſom lægges 3) til adſkillige Præs 

ed 

3 

. pofttioner og andre Ord, hvor den beholder 
"Bemærfelfen af det, hvilket. . Diffe ere: 
desaarſag, af den Aarſag; desangaaende, 
angaaende den Sag, Omſtendighed; des⸗ 
formden, inden den Tid; Jesforuden, des⸗ 
uden, foruden dette, tillige; deslige, pl. 
af det Slags, .flige, ſaadanne. Deslige 
Folk, Omftændigheder. (Undertiden dog 
ogſaa hvor det fun glælder for sing. Med 
mere andet deslige; og deslige >: ſaadant.) 
IJ ældre Skrifter absol, for: ſaaledes og⸗ 
faa, faa vg; og ſtrives da jævntligen : 
"Desligefte : ” Dagen ſtinnede ikke fin tredie 
Deel, og Natten desligeſte.“ Aabenb. 8. 12. 
desuagtet, uagtet dette, ikke desmindre. 
(Desuagtet maatte jeg dog atter betale. 
Gan gik d. lige til Kongen.) b) til Com⸗ 
parativa, hvor denne Partikel bemærfer : 
faa meget (Lat. tanto, eo.) J Alm. ſtri⸗ 
ves den da forenet m. Adjectivet; hvorimod 
deſto, der i bette Tilfælde br. med ſamme 
Betydning, ſedvanligen adſtilles derfra. 
Saaledes: desbedre (faa meget bedre) des⸗ 
ue „desmere, desmindre, dcsoftere, 

stiere, desværre (d. for mig! desværre! 
… jeg fandt ham ikke meer i Live.) 0. a. fi: 
Derimod: deſto bedre, defto mere, 0. f. v. 

Deslige, ſ. under. des, a. (jvf. flig.) 
Desmer, ent. ud. pl. [N. 6. Deſen. 

Ev. Desman.]' d. f. f. Moſtus, hvilket 
Ord nu for det mefte har fortrængt bint, 

ſaavel hvor det enkelt forekommer, fom 
Sammenſotninger, f. Er. desmeragtig, 
Desmerdyr, Desmerkat (Viverra.), Dets 
merlugt, Desmerrofe, of | : 

Defpot, en. pl- er. [Gr. Ssonorns.] 
egentl. en Encherſter, uafhængig Regent ; 
men'br. i Alm. om en egenmægtig Regent, 
en: Boldéherre eller en Fyrfte, der. ikke er⸗ 
kiender anden Ret eller Rettighed, end fin 
Billie, og. betragter Folket, han behetſter, 
fom Trælle, Uegentl. og overført paa an⸗ 
dre Forhold i Livet, f. Ex. at herſte ſom 
D. I fit Huus. — Defpotie, et. deſpotiſt 
Herredemme; Regiering. — defpotiff, adj. 
fom tilhører, egner, paffer fig for en Des 
ſpot. En d. Regiering, Regieringsform, 
Statsform. deſpotiſte Grundfætninger. — 
Deſpotisme, en, Udevelfen af et deſpotiſt 
Herredemme. 3 

Deſtillere, v. a. 1. (af Lat. destillare,] 
affondre de fingtige (geiſtige) Dele af et 

Legeme, ber, I et tilſluttet, m. en Aflobs⸗ 
æende for de opfigende Dunſter forſynet 
Kar, udfættee for ſterk Varme, (Man 
figer ſedvanlig: At brænde Brændeviin ; 
men at deftillere Aquavit, m.m.) Heraf: 
Dettillatiom , en. Deſtillerekar ellev De⸗ 
ſtilleerkar, Deftilleerovn. 20. ” 
Deſto, f. under des, b. ' 
Det, pron. 1. neutr. af pron. de- 

monstr. dén. (6, ovenfor.) 2. fom et 

Y 

164 Det, 

Slags demonſtratidt Pron. (uten Ton 
hold) foran.de enkelte og. ſammenſatte 3: 
der af v. æg; hvor intet perfonligt Gul 
ject umiddelbget fremtræder, men de 
enten mangler, eler udtrykkes ved ct ve 
font Pronomen, hyilket da altid (ligefo 

bet Franſke) fra Nominativ paaer oner 
Accuſat. (det T. es.) — Hyem er åt 
Hvem er der? — Det er mig. — Var d 
dig, ſom bankede paa Porten? Nei, å 
har været en anden. — Det ér dem, hk 
hav meent i Skriftet. Det er os, ter 

reiſe fammen. Det var ham, her var 
Morges. Er. det Eder (Jer), ſom 
kunne taffe for vor Redning? — Det 
de. ſamme Folk, vi faae. forhen. Det ve 
hans førfte Kiærlighed. Det er det, it 
har ſagt; det er juft det, jeg onſker mi; 
(Det fidfte ”Ogt” er det egentlige pror 
demonstr.) — Det er 3 Uger fiden. 
var i Fior, han fom hør, Det er vil 
det er utroligt, det er let, det er Cand 
— og faaledes I flere Tilfælde, hvor Ver 
er forekommer ſelvſtendigt. 3. Paa li 
nende Maade foran Hielpeverberne blive 
fan, maa, flal/ tor, vil, og i andre Zi 

de, hvor Subjectet er ubeftemt og up 
ſonligt, el. hvor man v. det blot udtod 
ker ef Nogert. Det bliver. Alvar. Di 
bliver en haard: Kamp. Det fan han 
fig. " Det mad fnart vife fig. Det me 
gaae fom det vil. . Det hal erfaret. 
ſtal være en god Mand. Det turde de 
være fandt, Det vil neppe ſtee. 4. Fora 
alle Verber, der br. uperſonligen (Subitct 
Berber) faavet naar de Aldrig forekomr 
anderledes (det regner, ſneer, lyner, tord 
ner, hagler, fryſer, 2.) ſom naar. de but 
kunne bruges perſonligen (ſom Pradica 
Verber) og uperſonligen. et ſtete, & 
hændte fig. Det har god Tid, Det hy 
ingen, Haſt. Det fofter mig. fun et Sri 
Det forekommer mig. Naar det komm 
til Alvor. (Jvf. pron. der, c. hvilfet b 

Paa en lignende Maade, men tildeels mt 
mindre perfonligt Henſyn, end. man i fi 
tilfælde udtrykker ved ”Set”, hvilket dec 
imoͤd allene fan br. foran den act. Form. 
.S. ogſaa man, der altid forudfætter ct 7 

ſonligt, ſtilondt ubeſtemt Subiect.) 5. Se 
en relativ (henfigtende) Partikel foreten 
mer det: a) efter v. er, naar mar W 
denne Partikel vil betegne et tilforn 30 
Tet Proœditat. Hvo blev den tabende 
Du blev det, Jeg er et Menneſte; NO 
det ogſaa. pan er og bliver det til 6 
Død. Gid jeg alt dar det! fan yo 
ſtaaer, at han ev uſtyldig; og han vil be 
vife det. b) m. Relation t. en heel fo 
gaaende éler efterfølgende Gærning dl 
Tale; men tillige m. det almindelige, vbe 
ſtemte i Udtrykket, der altid ledſager denn 
Partikel. Hvad hielper det mig! (& 



xeon man tilforn har yttret fa.) Jeg 
20) tog prøve det. Du veed jeg fan ikke 
lic det, og du gier det dog. Jeg fan 
dette det; han vil have en Bøiere Rang. 
t, Hertil hører ogſaa adſtillige elliptiſte 
Jaltmaader, hvor “der“ udtrykker et ube. 
fient noget. Du har det godt. Han giør 
mig det for broget. fan mener det godt, 
Jia vil lade det beroe derved. m. fl. i 

Tette, pron. demonstr. 6, denne, 
Xi der Die, en, ud. pl. Melk i Mo⸗ 

tres Bryſter, Patte. At have megen 
Tie. At give Die. (Ordet er nu fleldent; 
te beade Udtale pg Skrivenoade giore det 
raroljemt, om det har cen ell. to. Stavel⸗ 
fr. Det forfle er nel rimeligſt.) = Heraf: 
Dibroder eller Diebroder, en. den, fom 
ker havt fælles Amme med en anden. 
(Rath) Pattebroder. — die, v.a. 1. ISv. 
dia. Goth. daddian. A. S. diende, Je, 
fans] fane Die, fuge Melk af Bryſterne, 
parre. Barnet vil ikke die. At give Dren⸗ 
gen at die. (Nu flelden; og endnu fields 
mr Zenartelſen: at give Die, opamme. 

cute 

Diclect, en. pl.-er. ſ. Mundart. 
Disment, en. pl.-cr,. den tungefte, 

nit giennemfigtige og dyreſte af ale Xdel⸗ 
kinc. (Gr. og Lat. Adamas. Nogle ffrive 
Demant; hvoraf demantklar hos Ohlen⸗ 
ſtüger.) Peraf: Diamantgrube, Dia⸗ 
meatring (ell. Diamantsringh, Diamant⸗ 
ev, o. fl. i é 

Did, adv. til det Sted, derhen. Det 
nitte ler, at komme did. Det flagrede 
kt og did. At løbe hid og did, frem og 
Adege. = didhen, adv. hen t. det Sted. 
hibereade, adj. v. fom hører dertil, til 
kan Raterie. En d. Bemærkning. — Did: 
lmft, en. Ankomſtet. det Sted. V. 6. O. 
dyden: 3idromſt.) — didtil, adv. ind⸗ 
li tette Sted. 
Diew, adj. ſ. diærv. 
Dig, pron. Dat. og Accus. af Du. 
1. Dige, et. pl.-r. [Fl Diki. %. 6. 
ice,] 1. en opfaftet Vold, et Gierde. 
k Jorddige, Steendige. At hegne en 
Kart ved Diger; fætte levende Hegn paa 

me. 2. færd, en ſaadan Jordvold, 
ler eplaſtes for at hindre Bandets Ind⸗ 
nut; en Dæmning. Digerne i Marſten. 
= Digeanlæg, et. Anlæg af Diger imod 
bræts Indbrud. Digearbeide, et. Ar⸗ 
ile, ſom foretages véd Diger. Dige⸗ 
ud, et. Giennembrud, fom ſteer pua et: 
Sige ved Havete Magt.  Digebygning, 
SN Digeanlæg. (Ambergs Ordb.) Dige- 
red, en. Digeré redning og Loveñes 
aitil ſigtende Forſtrifter. Digegraver, 
2 den, ſom arbeider v. Digers Spfafts 
aug. Dizegroft, en, Groft, ſom er 
— langs m. et Dige. Digelov, en. 
Rn, angaaende Digers Anlæg, Beſtier⸗ 
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Diſtrict, at holde vedlige: 

en Løgn. 

KE | Dige — Digte. 

melſe vg Bedligeholdelſe. Digeepfør, ef. 
Opſyn ſom holdes med Diger. - Digepæl, 
en. Pæl, fom nedrammes ved Digeanleg. 
Digejffat, en. Skat, ſom er paalagt til” 
Digers Vedligeholdelſe. Digzeſtifte, et. 
En vis Andeel af et Dige, ſom det, til⸗ 
kommer en enkelt Mand, eller et Sogn, 

Digeflufe, en. 
Sluſe, fom anbringes v. Diger. Dige 
fmutte,, en. En Fugl, ſ. Gierdeſmutte. 
Digeſon, ct. Synsforretning, fom optages 
over Digers Tilſtand. Digeterv, en. 
Torv, Sræstørv, fom br. til, at fætte eller 
betlæde Diger med. (Moth.) Digevei,… 
en. Vei ovenpaa Digerne, eler Opkiorſel 
til denne Bet. Digevært, et. Et ſtort, 
betydeligt Anlæg af Diger. Digevæfen, 
et. Alt hvad der hører til Digeré Anlæg 
og Vedligeholdelſe. (0. a. fi. Ord.) 

" 2, Dige, et. pl.-r, En Vandfamling, 
Groft, Vandgrav. (meft i ældre Skrifter.) 
Deraf Utelledige. U 
Dige, v..a. 1. (har.) IA. S. dician.] 

fætte Diger, opkaſte et Dige. At dige 
om et Marftland. f. inddige og Ind⸗ 
digning, , 

igel, cn. pl. Digler. [Isl. Deixla, 
Deigull. T. — Kar af ildfaſt Leer, 
hvori Metaller ſmeltes. — Digelprove, en. 
Et Metals Prøvning, ved af ſmelte det i - 
en Digel. Digelſmeltning, en. Smelt⸗ 
ning, der ſteer i en Digel. Digeltang,. 

"en. En ſtor Tang med nedad boiede Kice⸗ 
ber, der br. (f. Er. af Guldſmede og Giort⸗ 
lere) til at løfte Smeltedigler af Ilden. 

Digt, en. ud. pl. noget, fom cv opfun⸗ 
"det, opdigtet, itte virkeligt; Opdigtelſe. 
Det er lutter Digt, Det er hans egen 
Digt. (8. 6. 2.) . 

Digt, et. pl.—c. Et Vark af Digte⸗ 
konſten; et poctife Arbeide; Poefie. At 
udgive fine ſamlede Digte. Et epiſt, ly⸗ 
riſt, dramatiſt Digt. Et Bryllupsdigt, 
Kiecrlighedsdigt, 2c. — Digteart, sn. ti 
vift Slags Digte.  . 

1. Digte, v.a.1. [IE.dichten.] 1. ops 
finde, udtænke noget, fom ci er virkeligt 
elev fandt; opdigte. (f. en Digt.) At d. 

Det er en Hiſtorie, han felv. 
har digtet. At digte cen noget pag. ſ. 
paadigte. (Sv. dickta.) 2. frembringe ” 
et Digtervert, gisre Vers, ſtrive Poefic. 
At d. en Sang. Han er iffe heldig i at 
digte, 3. Den i 'det T. fordum brugelige 
Bemærfelfe: at tænke efter, ponſe vaa, 
br. ogfaa, ſtiondt fiefden, i Danſt. ”Hvav 
Menneſtenes Børn — har digtet, tragtet, 
ftræbt og cvnet.” Baggeſen. — Deraf det 
verb. Subſt. Digten, for: Ponſen, Efter⸗ 
tæntning. Al hans Digten og Tragten 
gaaer ud derpaa. — Digtekonſt, en. ud. 
pi. den Konft, at opfinde og udføre et Digt 
eller Digterverk; Konſten at ſtrive Poeſie. 

v 



Digtekraft, en. den'Evne i Glælen, at 
kunne digte, ell. opfinde, anvende og fam⸗ 

menbinde poetiſte Ideer og Billeder. (V. 
6. 0.) = Digter, en. pl. 
meer en almindelig Grad befidder 

” Færdighed HL at digte, eller frembringe 
poetiſte Konfiværfer; en Poet. — Dig⸗ 
teraand, en. Aand, Genie tileat digte, 
Digterdaad, en. En Digters Daad, hvad 
han ſom Digter virker, udretter. (Storm.) 
Digterevighed, en. Digterens udødelige 
Navn og Rygte. 

- Digte -— Digteriude. 

ne og 

»Jeg af Digterevig⸗ 
Wor med en Stump til Taͤkke tåger.” 

g. 
blive en Digter. (Storm.) | 
et. Et vift Slags Poefie, fom en Digter 

' ger har valgt af ffrive. (S. Blicher.) 

Digterevne, en. E. til at være ell. 
Digterfag, 

igterfield, et. poct. Parnaſſet. Til 
Digterfieldets Top det lede ſtal min Aand 
igtennem Sangens Marke.“ (Baggeſen.) 
Digterfi 
ftring og Phantafie, og begges Ytttringer i 
hans poctijte Stiil. (6. Staffeldt.) 
terfrihed, en. Frihed i Sprogets Brug, i 
Udtryk o. m. fom tan tilfteder Digtere, ell. 
ſom diſſe tage. fig. 
Digterevnc. 

. Digtefonften ; Apollo. 
BHeld fom Digter, 

”Om du vidſte, 
beftemt.” Nahbek/ Digterkald, et. Kald 
til af være Digter, til at ſtrive -Poefte. 
Digterkraft. en. Digterevne. Hver ædel 
Digtertraft i Httring efteraber — det He⸗ 
(eg Skaber.“ Bagg. 

figurl. der heldige, fortrinlige Digteré bes 
rømte Navn. 

, Siv og” Levnet, 

ugt, em. ſigurl. Digterens Begei⸗ 

Dig= 

Digtergave, en. d. f. f. 
Digtergud, en. Gud for 

Dipterheld, ct. 
heldig Bigterſtiebne. 

hvad Digterheld dig var 

Digterfrands, en. 

Digterliv, ct. En Digters 

Digterminde, et. Digter: 

Digternemme, et. 
Dig⸗ 

berommeligt Navn ſom Dig⸗ 

Digterrygte, et. det Navn og 

Storm. 
atteevne for poetiſk 

ebne, man faa 
a Digterfpind, ct. 

»Folk, fom 

oſa.  Digtervært, et. Et Vært 
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i bi er gier Vers. — i en. pl. er 

—— rtagenbe, at re, ve et Digt 

ning died Vært og Tiære. 

”Digterlidets elſteligſte 
Glæder.” Bagg. " Digterlære, en. tære - 
for en Digter, font gives Digteren. (Bagg. 
poct. Ep. 24.) 
rygte. ”I hans Sang — han cvigt Dig: 
terminde har.” Nahb. 
Digteraand, Digfergave. (Jacobi.) 
terroes, et. 
ter. ”Cvig ſtal hans Digterroes beftaae.” 
Rahb. 
Rygte, en Digter har vundet. “Som Klip: 
pen — flader og fpotter dem (Bølgerne) 
faa ſtaaer hans Digterrygte. 

Digterſands, er. 
Skionhed, port. Ideer. (Sibbern.) Dig⸗ 
terſtiebne, en. Digteres fædvanlige Skiebne, 
hvad der vpleier at times Digtere. “ Hvad 
der følger den Digt 
gierne dolger.“ Bagg. 
figürl. en Digters Opfindelſe. 
fig forſtaae p. Digterfpind.” Bagg. Rümbr. 
Digterſprog, ct. det t Poefien brugelige 
Sprog, for faa vidt ſom det udmærker fig 
fra Pr 
af, Digtekonſten, et poctijt Arbeide, = Dig: 
terinde, en. pl.-r, et Fruentimmer, fom 

. hvor man tiltaler cen med Skieldsord; 9 

Digterinde — Dingie. 

2. d. f. f. Digt, Digtervært. (n. Ord.) 
2. Digte, v.a.1. [afdet T. dicht, tæt. 
gføre tæt, v. at ſammendrive cl. tilſtopr 
Revner o.d. At digte et Skib, et Kar 
Deraf: Digtning, cen. Et Skibs Digt: 

Diisbante, em J Stibsſproget: må 
Taageſamling ell. Taageſta v. Horizonten 
en Taagebanke. (Bid. Selſt. Gir. Ry S 
III. 413.) FB 
Dild, en. ſA.S. Dill, Dile.] en fi 

lugtende Havenrt, hvis Fre og Freſtil 
bruges i Syltning. Anethum. 

Dimling, en. pl. —er. 1. Trenaqle 
hvormed Siulfeeller holdes ſammen. (Co 
ding. Grams Nucl. Lat.) 2 en Kile 
en Hden Vægge: caneolus. Moth. 

Dimmeluge, en. [I. og Gl. &v. Dym 
bill - vika. Ugen imellem Paimeſende 
og Paaſte. (Formodentlig af Jsl. dimmr 
X. 6. -dym, dymlic; E. dimmy: med 
I. Gram om Ordet Vimmeluge. B. 6.6 
II. 166.) ——— 

»En Dimring ſontes at bebude Lve 
Dag.” Storm. . 
Din, pron. adj. poss. n. dit. J. dine. 

[Yel. og A.S. thin. N. S. biin.] hvor: 
ved udirvkkes Genitivbegrebet af det fab 
ftantive Pron. du, eller ct Eiendomeſot⸗ 
hold, Slcegtſtab, eller andet nært Ford 
imeliem den anden grammaticalgfe Perſo 

men dine… Hvis erTorflædet? Erdi? 
Hvis var den Tiener? Det var din. — 
Følger Dine efter du, bemærfer bet: dis 
— , dine Tilhsrende. Du og Dit 
ilfed fra mig og Mine. — Paa en egen 
Maade br. dette pron. poss. i Taleſprogel 

det træder, der i Stedet for det perſonig 
du, f. Er. Sin Bedrager! din dovne Snigi; 
»Din Slyngel, jeg jo veed, at du eſt 
paa Thy.” old. P. Paars. (derimod: 
gode Pige! du Færge Sen!) 

Dingle, v. n. 1. har, [IK 09 6⸗. 
dingla,] beveges hid og bid (om noge— 
fom er hængende, løft cl, vaklende.) Gne 
ren hæriger dg dingler. At ſdde og ding 
med Fødderne, gane og d. med Krorpis. 



Diugle — Diærv. 467 Diero — Dobbelt. 

(J banmeln.) Deraf: Dingien, en. bom tillagt et Bibegreb af: ærlig, oprigtig, 
ad. pl. . retsfaffen, fom det egentlig flet iffe har.) 
Dirik ci. Dirk, en. pl. Diriker, Dirker. Diævel, en. pl. Diævle. [X. S. Deo- 

Eo. Dyrck. N. S. Dierker. T. Die⸗- ful. Lat. Diabolus.] den onde Xand; en 
terid.] et Kedſtab af Jern, m. en page af de faldne Engle, fom efter Bibelen ned⸗ 
A. Krog i Eaden, hvormed Laaſe oplukkes, ſtodtes fra Salighed, el. fra Gude Xafyn, - 
i gt. fer med le. (en Dirk, er ogfag t. Helvede; Satan. (i d. Tale og i Theo⸗ 
til Etibs et viſt Toug pag Meſansraaen. logien: den onde Aand, ſom trors at frifte 
8. 6. 9.) ell. forlede Menneſtet til Onde; Friſteren, 

dirke, v. a. 1. - At dirke en Laas op, den Onde, Fanden; hvilfet ſidſte Udtryk 
evleffe den m. en Dirk, — dirkefri, adj. hos Almuen hyppigft bruges.) Gen. Diæ: 
ſen ci fan opfuftes m. Dirik. En dirke⸗ vels br. fom Adj. deels i Bemærfelfen : 
fri fans. … fom er af Diævelen, hører D. til; deels 
Døre, v. n. 1. ber. [Sv.darra.] ryſte U dagl. og [av Tale) om noget meget andt, 

a. ca itfe ſtert eller voldſom Bevægelfe . ffadeligt. Jeg gil være Diævels, om han 
hr. Gtyængen dirrede længe eftre ikke har giort det. — Med D. eſſt. Et D. 
me berørt, Tænderne dirrede i Wyhp: Menneſte, nogle D. Drenge. En Diævels 
kr, — Dirren, en. ud. pl. - foroven ro —* EPE, (f. - 

cent, Fandens.) *Heraf: dSiæveljt, adj. fom er 

* * Følge, Fre ifm (Bu: af Diævelen, meget ond. En diævelf gift. 
9J un. " " dieavelſte Konſter. — Diævelffab, et. noget, 

Difripel, en. pl. Diſciple. IEqt. discis ſom ev eller trocé at være af Diævslen; - 
mus] en færfing, iſer i en Stole; Spogeri, noget Ondt, Stadeligt o. d. (i 
zlolcdiſcipel. NH . dagi..T.) »Der forftod fig fag godt ſom 
Xifig, adj. [beflægtet m. A. S. pyster; nogen p. Diævelffab og Arvefynd.” Bagg. ' 
Etejter; merf.] tvyÉ, uffår v. age: Labyr. — Diævelunge, en. I lav Tale: 
ma Lujten. Veiret er difigt, . En difig et meget vanartigt Barn. = Dievleart, 
ft. ff. Düsbanke.) me en. Art og Beſtaffenhed, fom findes hos 
Diff, en. pl.-e. [3. Diskr. X. G. Djsc.] Dicvle.  diævleblændt, adj. overmande 
» tt lidet Fad, en Tallerken. ”VorDug ond og vanartig. (dagl. Tale) Dicvle⸗ 
diſf er alt bdered.“ i en Bordpfalme, dyrkelſe, en. Gierningen at dyrke og til⸗ 
tatf eg Diſt (patena) v. Nadverens Sas bede onde Xander. (B. S. O.)  Diævle; 
ante, (i ovxigt forældet.) 2. et Bord, maner, en. den, ſom troes, at kunne 
rsitcbord, Bord i en Krambod. SKræm: mane onde Xander bort; Aandemaner. 
icten lagde Zelet p. Differ, (Om DP 4 Diævlemaning , en. Onde Manders Ma: 
alemaaderne om Wgtefolt: At føge Dug ning.  Diævleviis, paa D., adv, pag 
kcrgcdug?) og Di ſammen , at ſtilles en meget ond, haard, grum Maade. —2 
n Dug eg Di, (fra Bord ogSeng) Dobbe, en. pl.-r. et Røv ell. en Penne⸗ 
mer fil den jſte eller 2den Bemærkelfe, ficder med Kork, ſom befæftes paa Mede⸗ 
t wif.) Pigeledeg: at holde Dug og Difé fnoren, for at holde. en Deel af den fvoms 
rate bofiddende, have cgen Huuéholdz: mende. (V. S. O. Ivf. Dobbel og Dob: ,, 
in. D. Sov, I, 2. 4 og 26. ber i famme Ordbog.) ' . 
Diſe, pron, demonstr. pl. ſ. denne. Dobbel, en. ud. pl. [af uvis Opriu⸗ 
Diam, adj. (361. diarfr, dirfinn; be⸗ delſe.J utilladeligt Spil, Lykteſpil, der 
tåret med dirfaz, vove; i ældre Dang: drives paa en utillådelig, Formue dg Hel⸗ . 
arves.] driſtig, kiek; ſom vover eller bred odeleggende Maade; (alt utilborligt - 
k meget, ” En ð. Krigsmand. ”Hund Spil.” Moth.) At tilbringe Nætterne m. 
dierveſt v. egen Dør vg ane p. egen Sviir og Dobbel. ”Ingen er pligtig til, 
ketting,” Ordfpr. Hver er diæro om åt ,betale hvis han i Dobbel taber,” D.. 
titted, Ordſpr. En diærv Tale. ”At Lov. (Ordet, ſom næften er forældet, 
ke diærve Ord i Kongeſalen.“ Ohlenſchi. brugtes tilforn. om Spil, eykkeſpil, Bret⸗ 
dins Nærve Sprog-flal Inde mandigt og ſpil i Alm.) Heraf: doble, v. n. 1. (I. 
met,” Syneſiue v. BiochDiare br, 6. dobbeln, dabeln.) fpille Enftefpil, eerken om den Tappre eller Foruovne; fætte Penge p. Spil. Doblebroder, cn. 
mom ten flæffe Mand, hvis Adfærd i Spillebroder. Doblelautz ell. Doblelag, 
T forgerlige Liv viſer, at han tør handle ct. Spilleſelſtab (i ufordeelagtig Mening.) 
Mettertent,” Muͤller. — digrvta ende, “At diſſe Klubber hverken eve: Drikkegilder 
SL diarfmæltr.) driftig i fin Tale. — ell. Doblelaug.“ Rahbek. — Dobler, en. 
—— adv. »Ingen Mo ſaae dier⸗ le: En fom ev hengiven til Spil; en + 
UBen til nogen Mand.” A. S. Vedel, — - eo | 
urhed en. md, pl. Driſtighed, ufor⸗ 
mar Ret, (Dette i ſildigere Tider igien Danm: tvefold.|] 1. fom er to Gange, er 
Ulla hyppig brugte Ord har man fun: adftilt i to,. ſammenſat af to, taget to 



Gange; eller fom indeholder em vis Cen: 
hed fo Gange. (modſat enkelt.)En d. 
Dev,, dobbelte Vinduer, dobbel: Betaling, 
d. Løn, Arbeide. Det udgior d. faa meget. 
At lægge noget dobbelt. En d. Ducat, 
Krone, 2. uegentl. og figurl. dobbelt Øl 
(bedre, ftærfere end det fædvanlige, daglige.) 
Dobbelte Hyacinther, Nelliker 2c. (5: fyldte.) 
3. i Sammenſetninger med Hovedtal br. 

tredobbelt, fitedobbelt, 2c. for: trefold 
(trefoldig) firefold ꝛc. ſtiondt mindre rig⸗ 
tigen. (jvf. fordoble.) = Dobbelthed, en. 
ud, pl. den Beſtaffenhed, at være dobbelt. 
(T. Nothe.) Dobbeltiyd, f. Tvely&. 

' Dobbeltſpat, en. et lage giennemfigtig 
Khryftal,. fom. vifer Gienſtanden dobbelt. 

Dobbeltſtierne, en. pl.-r. to Stierner, ſom 
Ad v. en ſtor Nerhed, for det blotte Øie ell. for 

et ſpagere Teleſtop, kun vife ſig fom een. 
Doctor, en. (Lat.) En Wrestitel for 

den, fom ved en Hoiſkole er tildeelt den 
faafaldte hoieſte Bærdighed i et af de 4 

Faculteter (Doctorgrad, Doctorværdighed) 
og hvis academiſte Grad er over en Licen⸗ 
tiaté eller Magiſter. Doctor i Theologie, 
Medicin, 2c. — J dagl. T. bruges det meft, 
itfe blot om en Doctor i Medicinen, men 
om enhver Læge, Saaledes i Sammen⸗ 
fætn. Doctoratteft (Lægeatteft) Doctor: 
vogn, 0. fl. — Derimod: Doctordiſputats, 
cu. , offentligt Forfvar af den for Doctor⸗ 

-. graden ſtredne latinſte Afhandling imod 
mundtlige Indvendinger, m. fl. 

Dodder, nm. s. en indenlandſt Plante, 
af hvis Frø fan preſſes en til Mad brus 
gelig Olie. Myagrum sativum; vild Gør, 

VHaundehor. 
Dog, conj. [Isl. tho. T. doch. 

mer i Efterſetninger, og overhovedet ud⸗ 
trykker en Befræftelfe, (men m. Indſtrenk⸗ 
ning og andre Bibegteber) ca. en Und⸗ 
tagelfe fra en foregaaende bejaende Sæt: 
ning,” naar en negtende Partifel tilfsies. 
Saaledes: 1) itfe desmindre, desuagtet, 
alligvvel (hvor i Alm. uagtet, endſtiondt, 
lad være at, ꝛc. findes eler kunde ftaac i 
gorfætningen.) Skiondt Cvnen fattes, 
bør dog Villien roſes. Lad være at han 
er fattig, faa lever han dog tilfreds, Man 
har lagt mig mange Hindringer i Veien; 
men jeg lader mig dog et afſtrekke. fan 
river meget godt for fig, og har dog ikke 
uderet. — Undertiden begyndes Efterſet⸗ 

gingen med dog; eller Sætningen, hvor⸗ 
til der ved denne Partikel tages Henſyn, 
maa føges længere tilbage. 
ham det klart nof; dog ((l, og dog) var 
han ef at overtale: Du burde dog, uagtet 
diſſe Omſtendigheder, ikke forfømme det 
heldige Dieblit. 2. en Undtagelſe, en 
Inditrænfning af Forfætningen (hvor dog 
altid begynder Efterſetningen.) Jeg til 
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Gaae dog din Bei! — Du har dog fa 

] en iftandfættes. (Det ufædvanlige v. at d 

VPartikel, der £ de flefte Tilfælde fårefom- 

Vi foreſtillede 

Dog — Dem. 

fader ham meget; dog iffe Alt. 3. 
Modſetuing til det, ſom Forfætningen im) 
holder; ell. en Dypveielfe af dens Indho 
Han var indvortes bedrøvet; dog i | 
Udvortes kunde han vife fig muuter. 
det ikke koſtbart, kan det dog være 1 
nyttigt. .4. en Betingelſe. Jeg vil aabe 
bare dig det; dog maa du iffe fige ] 
igten. 5. En JIndvending. Det var 
hefligt af ham; " dog, han kiendte he 
maaſtee ikke. (I alle de ſidſte Silfæ 
kunne men og dog br. omtrent ligegi 
dende; og bet, fidfte, ſom det forſte, tien 
ofte til en blot. Afbrydelſe ell. Ovetgan 
Talen.) 6. Ofte tiener dette Ord, en 
til at give Talen mere Eftertryk cller 
runding, eller br. ſom et Slags Udraat 
ord, ep befalende eler ſporgendt Parti 
m. m. Vi maa dog endelig gane derh 
Det er dog en uffel Tilſtand. Det er 
dog, Eiært, af jeg endnu engang ſeer de 
Kunde jeg dog falde deg Tid tilbage! 
dog hvad, jeg figer dig! Saa hor do 

Brevet? Hun er dog ikke ſyg? 
Dogge, en, pl.-r. [€. Dog, en Hun 

et Slaͤgs ſtore Hunpe; Bulbider. 
Doglæp, en. [E. Dewlapj den p. 

Quoœgshoved langs ad Halſen og Bro 
nedhængende flappe Gud. (Det hertil f 
vende —*— Kisd paa Sviin, fra pa: 
ned imod Mellemgulvet, kaldes De 
Moth.) . 
; Doffe, en. pl.-r. [E. Dock.) et 6 
v. en Havn, ſom er ſaaledes indͤrettet, 
Bandet: ved Sluſevork fan ledes ind 
ud, for.at brøftfældige Skibe der fu 

et Skib x fætte det i Dokken, fn 
Mallings Tale over Gerner. 67.) 
Dold, en. 1. Toppen af et Træ. (Kol 
2. Fegſtiermen paa Skiermplanter. 

Dolk, cn..pl.=e. IJ.Dolkr.] en e 
ell. et kort tucegget Sværd, der bærer fo 
Vaaben, — Dolkeſtik, et. Stil m. en fo 
Dom, en madſktillelig Partikel, ſom 

i Enden af Ord. (I. dæme. 2. thu 
og bemærfer 1. er Tilſtand ell. Beton 
hed. f. E. Alderdom, Chriſtendom, E 
dom, Fattigdom, Helligdom, Jomftudo 
Rigdom, Zrældom, Viisdom, UK. 
Magt over en vis Landftræfning, cl. 
det fely, hvorover man raader: Fyrſtend 
(et) Hertugdom, Keiſerdom. J delle 
fælde cv denne Partikel nu næften forat 
og br. derimod: Fyrſtendomme, ber 
dømme, Keiſerdomme, Kongedomme ! 
Dom, et af det T. Dom optaget = 

fom fun br. i Bemærtelfen: Stift 
geiftligt Capitel, i følgende Sammenſa 

omcapitel, ct. Samfund af Domber 
Kanniter, Degne og andre geiſilige PE 

p y 
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Dom. 

2, dt Capitel i catholſte Lande. Roeskilde 
Demcapitel,  Domherre, en, En af de 
rute geiſtlige Herrer i et Capitel en 
Aeeik. Domfirke, en. Hovedkirken i 
tEtift, hvor der er el; har været ct Ca⸗ 
ucl. Dbenſe, Aarhuus, Roeskilde Dom: 
ink, Domprovſt, en. P. ved en Dom⸗ 
fn. Domſtole, en. lærd Stole v. en 
Erutirfe; Cathedralſtole. (Moth.) 
Tom, en, pl.-me. ſIsl. Domr. AX. S. 

Dom.) 1. det, ſom kiendes at være Ret; 
Nattens Kiendelſe i en Sag celler Proces. 
dr ialde, affige Dom i en Gag, Der er 
tatau ilfe falden Dom i Sagen (Sagen 
tr ike paadomt.) At indlade, at optage 
Eezen til Doms. (det ̟ forſte om de ſtri⸗ 
kente Parter, det andet om Dommeren.) 
kl: intftævné Underrettens Dom for en 
brite Ret. At tage Dom, faae Dom over 
ks, Dommen gif ham imod (han tabte 
begen.) 2, i mere udſtrakt Bemærtelfe : 
it milofoph. Betydning : det. i en Sæt: 
fag ettrede Udfagn om Forholdet imellem 
is Begreber; en fuldftændig Sætning (f. 
kr. Jernet er tungt. Det er vanſteligt at 
hex"e fig ſelb.) B) en ytiret Mening om 
mn Zag, om en Tings Beſtaffenhed, med 
d'en til om den er god eller flet, rigtig 
i. urigtig, pafjende ell, upaſſende, 0. ſ. v. 
af. Stionnende) ”Baade om Zingen, 
tom, og om Reglerne, Hvorefter der 
El demmes, maa fkionnes, inden Dom 
ka ſtee.“ Sporon. At fælde en overilet 

At beraabe fig p. andres Domme, 
jaderkaſte ig Kyndiges Domme. Det er 
mit at flage for hver Mandé Dom (at 
ett alle til Behag.) Ordſpr. == Heraf: 
i, Tombog, en. pl.-bøger. Bog, hvori 
Ran tilforn ſamlede de i vigtige og mer⸗ 
lige ager fældede Domme.  Dombriv, 
L. tilfern? det Documenf, hvori en af⸗ 
dat Dom meddeeltes (nu: Domsact.) 
bmfælde, v. a. 2. affige Dom over en 
derſen. Den Domfældte 2: den, ſom Dom⸗ 
tra gager imod. Deraf: Domfældning, 
i, (8,6.0.) Domhaver, en. i Lov⸗ 
Møgt: den, ſom har faaet Dom Ii en 
kd en Anden anlagt Gag, og har vundet 
Segen. »Naar noget, fom findes i den F 
denfeldtes Bo — udlægges til Domha⸗ 
ten” Orſted. 
um = hus.) et Huus , hvor Rettesgang 
cues; Tinghuus.  Dompenge, pl. til 
tra: tet, ſom' af een eler begge Parter 
sales til Dommeren cl. Retten (Sport⸗ 
it. f.D. ev. LD 25.) Domflutning, en. 
Rk ſidſte Deel af en Dom, fom indeholder 
en egentlige Kiendelſe. Domſted, et. 
Ted, -hvor der holdes Dom celler Retter⸗ 
19. (Wandal.) Domſtol, en. egentl. 
ſ. ſ. Dommerfæde (i hvillen Bemarkelſe 
ct forefommer hos P. Lolle); men år. nu 
la figurl, til at betegne Dommerens ell. 
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Arbeide, A. ſom aldrig faaer End 

Domhuus, et. II. S. 

N 

Dom — Dont. 

Rettens Magt t. af kiende I Lovmaal, ell. 
dømmende Mugt (Jurisdiction.) En hølere 
Domſtol. Guds Domſtol. .Domme⸗ 
dag, en. egentl. en Dag, hvorpaa Domme 
affiges; men br. kun om den yderſte Dont, 
eller den Tid, da efter den chriſtne Reli⸗ 
fonslære Gud vil demme alle Menneſter, 
fom have levet. (id. Tale: et Fommevegs 

e, 0. 
Zalem,) SC. Domsdag, en. Én vis 
Dag, p. hvilfen Domme afſiges. (VB. S. O.) 
Domsmand, en. den, ſom of Retten ud⸗ 
nævnes t. at fiende i Aaſtedsſager, cl. i 
Livs og Xresſager. ſ. D. Lav. I, 5. 19% 
Cforældet.) Domoret, en. Rettighed til. 
at fælde Dom i Sager (Ret til Jurisdic⸗ 
tion;) Dommerrettighed. Domsſag, en, 
En Gag, ſom ſtal paademmes. (Colding.) 
Jof. dømme. EK . 
Dommer, en. pl.-e. [X. &. Domere.] 

1. en af Regieringen beſtikket Embedsmand, 
hvis Kald er at paafiende eler demme I 
Retsſager, og I øvrigt haandhæve Retten. 
(f. Overdommer, Underdommer.) 2. der, 
(om efter Opfordring giver fin Mening fils 
lende ell. kiender i en Strid ell. omtviſtet 
Sag. At tage een til D. i fin Sag. At 
optafte fig til Dommer. — Dommered, 
en. den Embedsed, en Dommer aflægger. 
Dommerembede, et. en Dommere Beſtil⸗ 
ling. " Dommermagt, en. cen Dommers 
Magt til at fælde og udføre en Dom... 
Dommerpligt, en. den Pligt, fom paa⸗ 
ligger en Dommer. Dommerrettighed, 
en. ſ. Domsret. Dommerftind, en. 
poet. Dommens Zid, den Zid, da Dom: 
men ſtal fældes over een. OHu ſtred og 
mødte Dommerſtunden, angerfuld, hengi⸗ 
ven og rolig, blid.” Foerſom. Dommer⸗ 
æde, et. Dommerens Sæde I Retten. 
igurl. at vige fit Dommerfæde 3: overgive 

en Anden fin dømmende Magt. 
Dompap, en. pl.-per. et Slags Gangs 

fugle. Loxia pyrrhula. 
Done, en; pl-r. IN. S. Done. Sv. 

Dona.] en Snare, beſtaaende af en krum⸗ 
boiet Qoiſt, hvori Fugle fanges ved en 
Rendeknude af Heſtehaar. ”Der, hvor f. 
uglen lumſte Doner fattes, leod nu intet 

Stud.” Ohlenſchl. — Donefangſt, én. 
Fuglefangft ved Doner. Doneſti, en. 
Sti, giennem Krat cl. Skov, hvor Doner. 
ſœttes eller ophænges. ' 

Dontraft, cn. -pl.- er. [I[A. S. don, åt 
tøre; Cræft, cen fonftig Gierning. Sv. 
on, Redſtab.] en fonftig Leftebom ell. 

Vægtftang,. hvorved fvære ell. faftfiddende 
Ting løftes i Veiret. ' 
Donnemors, n.s, Navn p. en Plante, 

(Typha latifolia,) 6. Duunhammer. 
Dont, én. ud. pl. IN. S. Doend; af. 

A. 6. don. N. S. doven eller doon; at 
gere, handle] Gierning, Arbeide. At 

i 
y 

' - 
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, Dont — Dovenſtab. 

løve fin Dont, paffe fin Dont. 
en ak br bin las forfader. 

— 

Dop, en. 

dopper paa et Bejlag, 0, d. — Dopſto, 
en. Beſlag af Metal m. en Dop i Enden, 

. Cr. p. en Stok ell. Kaardeſtede. Dop⸗ 
am, ek Gem cl. Stift m. toppet Hoved. 

WBRoth.) — doppet, adj. forſynet med 
Dopper. doppede Remmer. (Moth.) 
Doppe, v.a.1.. at ſlaae Dopper paa. 

At doppe et Hiul 2: flage Som i Skin⸗ 
nerne. (Moth.) 
«Doppelt, ſ. dobbelt. 
Dorſt, adj. [Isl. Dosk, Føven.] ſom 

mangler LivelighedeAanden, Driftighedi 
Gierning, Raſthed i Legemets Bevægelfer ; 

fovnagtig. At være dorſt, følesfig 
At være d. i fin 

Gierning. »Hvor dorfte er ikke de fleſte 1 
denne ædle Pligt.” Baſth. Dorſt ér den, 
ſom intet føler, ſom røres af intet,” Spo⸗ 

Dorſthed, en. ud. pl. Beſtaffen⸗ 
”Det Haab og Li 

ſom kunde forvandi« ben forrige Dorſth 
fil Munterhed og Driſtighed.“ Guldberg. 
Naar hine blive lutter ID og Fyrighed, 

ed og Feles⸗ 
løshed.” Baſtholm. ”Ledhed og Dø: 
venffab vifer fin Virkning ved Ilvillie; 
men Dorſthed ved Ulyſt eller Ukraft.“ 

d 
— efte Vattefvlir. 

ron. — 
heden at være dorſt. 

faa ere diffe lutter Dor 

Sporon. 
rſt Dorſte, v. np. og a. 1. viſe fig dorſt; 

ſpilde v. Dorfeked. At⸗dorſte Tiden hen. 

pl.-e. IX.S. dvæs, dorſt, 
taabelig; i Almuefproget og dagl. Tale: 
dvaſt. Jen dum, toſſet Perfon, ſom intet 
fan fatte ell. begribe, »En boglærd Dos⸗ 
mer, durnt belæft, betynget med lærde 

ram” Popes Krit. v. Schier⸗ 
Toſſen 

kiender iffe t. Tingene; Taaben bekymrer 
fig ikke om at klende dem; og Dosmeren 
formaaer ikke at kiende dem.” P. E. Muller. 

liig en Dosmer, 

(8. S. 29.) 
Dosmer, en. 

Pialters 
mann. (Jvf. Toſſe, Taabe.) 

— —— adj. 
taabelig, cenfoldig. (dagl. Tale.) 

Dotter, en. 
Datter. 
Doven, adj. 

1. uvillig fif al 

At være doven til fit Arbelde. 

Drikkevarer. Dovent Øl. 

br. Subſtautivet: Dovenhed.) — 

i 

ad 

ſtikkelſe. 
(hvoraf pl. Dottre.) See 

. dovne. IIel. doſinn.], 
Sicels eller Legems An: 

ſtrengelſe, ſom ei gåder arbeide, foretage 
fig noget. ”Den er lad, ſom ikke engang 
gider røre figs doven er" den, ſom ikke 
gider arbeide, — Den Lade føger Rolig⸗ 
hed; den Dovne Magelighed.” Sporon. 

2. fom 
har miftet fin Kraft og Smag; om viffe 

Vinen, Eddi⸗ 
ken er bleven doven. (i denne Bemarkelſe 

Doven⸗ 
ſtab, en. ude pl. Beſtaffenheden, at være 

i Draaber, i Draabetal. Bandet fa 

—— 

170. Dovenſtab — Deaabe. 
(bagt. T.) 
»WBeſſel. 

P!- —per. er Stift, et Gem" 
med opſftagende Hoved; ell. en liden, frem⸗ 
ftaaende Knop, iſer af Metal. Mesfing⸗ 

doven (1.) ”Dette ev meget meer andæg 
Dovenſtab, end aandelige Handlinge 
Bagg. NR. Klim. - 
Doven — pi. f. en Dyreſlo 

der findes iſerli Sodamerika, og ſom m 
uden Grund. "har tillagt dette Mavn, 
diffe Dyr, ſom bevæge, fig hurtigt i 
hængende Stilling paa Zræernes Gre 
paa Jorden fun med Møie flæbe fig fre 
-Bradypus. …… 

Doviie, v.n.1. bar. [J. dofna.] 1.1 
fo doven; lægge fg paa den lade Gi 

At gaaet og d., ligge hiemme og F 
2. tabe fin Kraft, blive doven (2.) 
dovner. (V. e . i 

Draabe, en. l.-r. IA. G. bås mi 

J liden, I Kugleform ſamlet eller 
Ded af noget flydende; en Taar 
Taare.) ”Lan, t hvis. ænder et fav 
en Draabe,” Evald. Regnen falder iſt 
Draaber. Duggen fidder i Draaber 
Bladene. (Draaber br. ofte absol. 
en Sægedrif, fom tages ind i Draabt 
»dan vapt var til ifær, at ſtille Foli 
Liv med Draaber og med Piller,” fe 

. Paars.) == 3) Draabefald ell, Du 
aid, et, 1. Vandets Fald i Draa 
n Steen fan udhules bed Draabefe 

»J Duggens Draabefald. "6. Gtaffe 
2. iſer: Dryppen fra et Huustag, v. R 
eller Zoe; Tagdryp. (Hvilket fædvanli 
kaldes Draabfald.) Huſet har Dracbf 
t Nabvens Gaard. Draabeflaeſte, 
En Flaſte med Lœgedoms⸗Draaber 
bom br. til flige. drasbeflydende, ad;. 
m "er i den Grad. flydende, at kt i 
anne fig til Draaber, eller fade dra 

viis, (9. Orſted.) draabeplettet, 2 
fom har runde Pletter, [tig Draaber. ( 
tlatus,). ”Draabeftittelfe, en. Slitteiſ 
Draaber; Draabetilſtand. (O. Orſic 
Draabeſtrom, en. poet. en ſtor Mæng 
f. Cr. i Regnen nedfaldende Oradber. ” 
vældig Draabeſtrem alt Soens Favnd 
bunder,” E. Golbiørnfen, , Draabeicl 
Draabetal, adv. i Draaber, Draabe 
Draabe. Draabetilſtand, en. Draw 

»Naar Vandet gader over 
Draabetilſtand.“ Orſted. draabeviis, al 

draabeviis ned i Grotten, — b) Draabfel 
f. Draabefald ovenfor, draabfri, ad; 
for Draabfald ; om Bygninger.“Meiſo 
Bed, der boer glad under draabfrit <ug 
H. Bull. Braabkar, et; Sar, hev 
Vandet af Draabfald ſamles. nm 
Draabrende, en. d. f. f. Tagrende, Dra: 
rør, ef. Ror, hvori Bandet løber fra Zu 
trenden langs ad Muren paa ef puu 
(SB. &. 0.) Dwabtag, et. Et in 
Skraatag, fom lægges oven paa en | 
ſtaaende Muur, for at hindre Vandet ſi 
at fordærve den, 
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Draobe — Drage. 

Tresbe, v. a. 1. aftælle noget draabe⸗ 
ꝛia. (8. 6.9.) . ” . 
decb, et. på. d. f. IIel. Dråp.] Gier⸗ 

magen, at dræbe et Menneſte, at ſtille 
mxd five; Manddrab; . uden Henſyn 
om det ſteer forfætligen , (ſ. Mord) af 
tiv, eller af Mødværge. At begaac et 
teb. Dreb af Baade, af Nodvorge. 
-Decbeboder, pl. Beber ſom betales 
x Drab; Mandebod, bogierning, 
1. d. i. ſ. Drab. absmand, en. den, 
m her begaaet et Drab. Ikke enhver 
teltnend er en Morder. Drebsfag, 
1. Eag, ſom vetfommer Manddrab, ſom 
arlagt mod en Drabsmand. Drabs⸗ 
rn, et. Sted, hvor et Drab er begaaet. 
vabsvone, et. Vidne i en Drabsſag. 
mt, dræbe.) 
trebent, en. pl. er. 8* Trabant.] 
den, ſom gior Tieneſte I en Fyrſtes 
rrace og fornemſte Livvagt. 
cbemferer, en. Anfører f. 
L.E.£.) Drabantvagt, en. 8. af Dra⸗ 
ta, 2. en Biplanet, Maane. Su: 
mø Drebanter. 7 
Traft, en. »Et Tavl (Reb) midt paa 
zum, fil at drage Segl op ned med.” 
lit (San anfører desuden en lignende 
martelje af SSR, 
Teeg, et. pl. d. f. 1. Gierningen at 
sat, Lrak. Et Drag med en Rive, en 
£ fan traf Baaden paa Lånd med cet 
reg. At gløre et D. af en Tobakspibe 
tag: Reg af fanme.) 2. Lob, Strøg 
m Tandet.) Vandet har itfe rigtigt 
reg giennem Menden. (S. Vanddrag.) 
Elag. Af give cen et D. over Nakken 
ta tolk, (S. Nakkedrag.) 4. Skaft 
sc tee. Draget pad den £ce er for 
t (€, Leedrag, 1.) 
Decge, v. a. og n. drog; har draget, er 
igen, pl. Sragne. IJ. draga. A. 6. dra- 
um] A. v. dei. 1. J Alm. fætte et Legeme 
nt og jævnt i Bevegelſe dag efter fig; 

, (Begge Verder have I denne Be⸗ 
ref, lige Betydning; og Forſtiellen i deres 
rug deſtaaer egentlig fun deri, at drage 
langt nere mere i Talefproget, 
! træffes bet førfte derimod br. jævn: 
ibeiere Stiil. Dén af Sporon ans 
XFerfiel er f. en ſtor Deel vilkaarlig.) 
une drage Ploven, Vognen. At ð. 7 
ſemmen. — Ligeledes om Handlinger, 

mad en dragende Bevægelfe med Ar⸗ 
'2e st forbunden. o. d. At drage Klæ⸗ 
di pad, At drage Kappen op over 
aldtent. At d. cen I Haaret. At d. 
tæret (ud af Skeden.) At gaae los p. 
I med dragen Kdarde. — At d. Om⸗ 
get bort,” til Side. ”De drøge ham 
in Side.“ malling. At d. cen op af. 
intet; At d. wget ſammen. Mogneten 
cber Jernet t. ſig. (Ivf. rive, rykke, (om 

eraf: 
abanter. 

— 
- 
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brydes, træffes om. 

ÅJ 

Drage. 

br. om en mere voldſom Bevægelfe, hvor⸗ 
ved man fører noget t. fig. At rive, rykke 
noget til fig; og flyde, om at bevæge noget 
fremad, for ved fig.) Bierne drage (træffe 
gierne af Lyngen (3: trætte Honning. 
”Roferne du tage, og af dem da Honning 
drage.” Beffel. 2. At drage absol. én. 
at drage Vod, d. Garnet, br. om Fiſteri 
med Garn. 3. drage, betrække, beflæde 
Væggene. [forældet.) *Han drager med 
Tapeet, hvor det fornøden gigt.” Helt, 
(ſ. Dregkonc.) 4. drage bruges desuden 
negeytl. og figurl. i endeel Tilfælde, hvor 
man oftere, cl. hellere betiener fig af dette 
Ord, end af træffe. f. Er. At drage fin 
Kande, d. et dybt Suk. At d. Alles Op⸗ 

meerkſomhed, Dine ft. fig (faae henvgndt t. 
fig.) ”Seg feer et,Syn, fom al min At⸗ 
ne, drager,” Tullin. td. en Slutning, 
er Lærdom af noget (udlede, uddrage.) - 
At d. noget i Tvivl (kaͤlde i Tvivl, bære 
Tvivl om.) At dragte noget til Minde. 
(Moth.) At d. (eler bære) Omforg for 
noget. At d. Fordeel af noget. d, Troſt, 
Lærdom af noget. At. d. cen frem t. Rre 
og Bærdighed. At drage (trætte) Tropper 
fommen, færen drog fig tilbage. (Mal⸗ 
Ing.) At d. en Sag ud i det nendelige 
(træge I Cangd ag.) B. v. neutr. i AIm. 
bevæge fig ſtadigt eler jckvnt fremad (ſ. 
trætte, C. 1.) Skyerne drage i Torden⸗ 
veir imod hverandre. — Seerdeles om at 
fare, reiſe, tage affted (I hviften Vemær: 
kelſe det ifær i ældre: Skrifter meget hyp⸗ 
pigen forefommer.) Han drog hiem t, fit 
Fædreland. At d. i Krig. At dð. bort. 
Hæren drog længere frem ”Foltet drog 
hen, hver fil fit Guus.” At'drage igien⸗ 
nem ct Land, 9. ind i en By. 
fring i Sandet. d. op p. Bierget. At då. 
tilbage t. Hiemmet. At d. ud paa Even⸗ 
tyr, — impers. om Tiden: det drager: 
hen, drager længe hen (varer.) At drage 
nær, nærme fig. »Den Time drog nær, - 
ſom var beftemt i det evige Raad.“. Mynſter. 
C. drages, v. dep. droges. 1. tumles, 
VD fr Bon feer den jævne 
g drages og flanes. . De droges længe 

m. —— Det vil jeg lade dem dra⸗ 
ges om (trættes, ſtride om.) 2. At dra⸗ 
es med, befværet, være beladt med. At 

. drages med et ſygeligt Segeme, med en 
fvag Helbred; drages med Armody dra⸗ 
es (ogſaa: drage) med Døden 3: ligge i 
et fidfle Aandedrag (ogſaa absol. at drage. 

Han laae længe og drog.) [f. ogfaa afdrage, 
bortdrage, fradrage, frem rage, hendrage, 
iennemdratge, inddrage, opdrage, overs 
rage, paadrage, fammendrage, uddrage. ] 

==Afv.a. drage: Dragbaand, et. 1. Baand 
eller Sele, hvormed Burerne hegtes op. 
Moth. 2. et Jernbaand om Enden af 
Vognarelen for at ſtyrke den, (Moth, der 

d. om: n 



Drage — Drages. 172 Draget — Drab. 

er Dragebaand, Deagekiſte, Drage: Draget, adj. v. [af v. a. drage. ] 
nude, o. f.0.) Dragdukke, en. Et ind⸗ des et Qvægshøved, der, har brede Gt 

bildt Veſen, ſom troes at drage Penge ell. Bælter om Kroppen, eller ogfaa I 
eller anden Belftand ind i Huſet, hvor det ad Ryggen, af en anden Fare, end 

Sopholder ſig. (Nogle ſtrive det Dragez rets Hovedfarve. "Saaledes : en røddr 
dutfe; mindre rigtigt) Draghiul, et. fortdraget Ko 3: en rød ell. fort Ko 
Hiul til at drage Band el. andet op med, med hvide Striber. 

: (8.6.D.) Dragtifte, en. et Bohave, Dragon, en. pl.-er. [JItal. Dra 
beftaaende af et Slags Skab mcd Hylder, Fr. Dragon.] et Navn, der tillæge 
hvori tæt fluttende Skuffer kunne drages Slags lettere Rysteri, fom efter derst 

fordum en Kone, fom gav fig af med at Dragt, en. pl.-er. [af drage] 1. 

Dragtoi, et. Seletøi, hvort et Dyr trek-·Drank, en. ud. pl. [J. Dregg, i 

" "ger paa Ryggen. Den flyvende Drage Dranker, en, pl.-é. den, fom er 

rød Gummi. Dragehoved, et. Tag⸗ Dratte, v.n. 1. er. IJ. dryta, V. 
Tender f Form af et Dragehoved. O.] falde, ifær naar det ſteet vsd I 

Dragedukke, en. f. Dragduffe, under ſonihed eller uforvarendes, f. Gr. af 
Drage. s fom bærer noget. (dagl. Tale.) Hun 

Drager, en. Ble: [af drage, den nu Barnet d. paa Gulvet. Ogſaa om 
iffe mere brugelige Bemærk, at bære, ZA der falder af efterhaanden. Der ds 
tragen.] cen, fom bærer ell. fører noget; mange Xbler ned. — Deraf: dratfing 
br. meft i nogle Sammenſetninger. Gee dratvorn, adj. ſom lader alting ta 
Brevdrager, Fanedrager, Korodrager, ci fan holde faft hvad han har i pænt: 

.Laſtdraͤger. (Undertiden br. det ogfaa Draw, et. [LA. S. Drabbe, Bart 
om efte el. andre Dyr, fom drage Plov.) Spol og Maſt ell. Bærme, fom blivet 

Deraf: Dragerlen, en. og Dratgerpenge, pl. båge efter Brændevlinsbrænding eg 3 
Betaling, fom gives en Drager for at bære ning. ;(br. ifær i Iylland.) jvf. 25 

noget. Dragerſele, en. Sele, hvori Dra⸗ Deraf Ordſproget: Soen drømme 
gere bære en Bør, Bareſtol e. d. Dra⸗ Drav og Kiærlingen om fin Krogſtar. 
gerſtang, en. Stang, hvorpaa to Dra⸗ Dravkar, ct. Dravtrug, et. Kar, ål 
gere bære noget paa GÉuldrene…. hvori Drav glemmes eller fætter f. er 
Drages, v. dep. S. under drage. o.d.  dravmæftet, adj. fedet md 2" 



ha Berme. (Moth.) [Xf Drav kommer 
icate ogſaa det forældede Dravels. f. E. 
dNcvels Folk 0: Mette Folk, Pobel. Dra⸗ 
cs Snak, flet, losagtig Tale, o. fl.] 

Ddteit, v.a. 1. II. S. thravan. N. 6. 
tin. T brehen.] 1. egentl. bevæge 
tion Krede, fætte i en kredeformig 
kredſende Bevegelſe. At d. et Hlul. 
derie noget rundt. Floien drejer. fig 
ker Sinden. Jordkloden dreier om 
2lx. (jef. vende, 1.) *At vende en 
3, et at vife dens modſatte Side; at 
rric ten, er at vife de paa hinanden føls 
at, Punkter.” Sporon. 2. færd. danne 
TDreierbanken, give'noget en vis, iſer 
degtig Skikkelſe ved ct ſtarpt Jern, i 
”man lader det dreie fig hurtigen rundt. 
I lire noget af Been, Horn. At d. 
finden, iZræ. dreiet Arbeide (I ældre 
sut: foarve,) 3. i mere vidtløftig, 
autl. eller figurt. Bemærk. 2) bevæge 
a Eide eller frem og tilbage, vende, 
ste. It dreie cen Vogn, en Kanon, At 
Arerpen, d. Dinene 7 Hovedet. Vin⸗ 
a har dreiet fig mod Nord. Hvorledes 
ja onder og dreier fig, maa han dog ud 
L Teagene, b) figurl. At dreje en Gag 
| É2 gorteel (give den et andet Udſeende 
enten Bending.) fan forftaaer a 

fane Ord. =D Dreieblof, en. En Blok 
c Fenhage, I Dreieladet, porrge det, 
3 ſial dreies, fpændes faſt. (Moth.) 
recbro, en. Bro, ſom kan dreiles fil en 
Er for af Tade Fartoier iglennem; en 
tiagbra,  Drecicbænf, en. S. Drejer: 
mf, ſom ev den fæd'vanlige Øfrivemaade. 
tagen, et. Jern, ſom br. af, Dreiere. 
incfonft, en. den Færdighed, ved Drei⸗ 
og il, vaa Dreterbænfen dt frembrin 
it ey fonftigt Arbeide. Dreielad, ef, 
TÅ en Dreterbænf med alt tilhørende 
lab, =D dreielig, adj. ſom lader fig 
i:, ſem fan dreies. — Dreien, Drei: 
eg, en,” Glerningen at dreie. Drei⸗ 
ar med Kroppen. F 
drer, en. pl. -e. [F. Drechslex.] 
3, beis Haandvork er at drele, (2,) af 
te dteict Atbeide. jvf. Beendreier, Blokke⸗ 
ber, Kouſtdreier, Rokkedreier. — Dreier⸗ 
ke, et. A. ſom bet hører Drelere til 
ufate. Dreierbenk, en. En Indret⸗ 
iq, hworpaa Dreieren fæfter det Stykke, 
nal dreie af, ſaaledes at det nv. en Snor, 
utktr om et Hiul, fom fætters i Gang 
Feden, fan hurtigen dreicé rundt; e£ 
lad. Dreierhaandvæerk, et. En 
turs Daandværf. Dreierlære, en. At 
Te en Dreng i Dreicrlære. Dreier⸗ 
fer, Drcitefvend, o. fl. 
Decil cl, Dreiel, et. pl, —er, om flere Kr. [Es. Dræll,] et Glagé tntt, 1 
enſter vængt eintsi, ſom iſer bruges til 
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Bordduge, Haandklæder, o. desl. — Gen. 
Dreiels br. ſom Adj. 
Dreiels Haandkloder. 

Dreng, en. pl.-e. [I. Drengr, ſom dog 
ogſaa har andre Bemærfelfer, der i Dang 
ei ere mere brugelige.) 1. (med, Henſyn 
til Kiennet) et Barn af Mandkionnet, en 
Sen, et Drengebarn. (mobdf. Dige.) Han 
har fo Drenge og en Pige (Datter.) 2. 
(med Henfnn til Alderen) en Perſon af 
WMandkionnet, ſom ef har naaet Karle⸗ 
aarene, ſom er under 18 Aar. (modſat 
Karl. jvf. Knes.) Han vil gifte ſig, og 
er endnu fun en 
halvvorxen Knos, fom ticner; en halvvoren 
Karl ed. Tiener (modſ. Karl.) Han hol: 
der fo Karle og en Dreng paa Gaarden. 

1 [Bemærtelfen : Tiener, Lakei el. Tieneſte⸗ 
avl overhovedet, ſom Moth endnu anfører, 

er derimod forældet. 
Drengs Dreng ! 
Drdbfor.] 4. den, ſom ftaaer i Lære hos 
en Haandvorksmeſter eler Kræmmer og 
endnu ef er giort t. Svend, en Læredreng. 
(modſat Svend.) See Kræmmerdreng, 
Haandvorksdreng, Skriverdreng. = Drenz 
geaar, pl. de Aar, i hvilke een er Dreng 
ell. £æredreng. Jeg mindes det endau fra 
mine Drengeaar. At ftaae ſine D. ud 
6 en Kremmer.) drengeagtig, adj. ſom 
gner, paffer fig for en Dreng. Drenge⸗ 

arbeide, ct.” A. fom det filtommer en 
Dreng at giore. Drengebarn, et. Barn 
af Mantfiennet, Svendbarn. Drenge⸗ 
bue, en, 9. til et Drengebarn (modſat 

igehne.) Drengekaadhed, .en. kaad 
Adfærd, af uopdragne Drenge. ””t anſee 

»Det er ondt åt være 

dem, ſom deri paagribes, uartige Drenges 
Straf. Rahb. Drengekammer, et. K. 
hvor Drenge opholder fig (modſat Karle⸗ 
og Pigekammer.) Drengeleg, en. Leg, 
fom oves af Drenge. 
Spot, fom Drenge tillade fig; kaad, drenges 
agtig Spot. »Ei Drengefpot den Gamle 
taaler,” Grundtv. 
drengeagtig Handling. Drengeſpvobe, en. 
Svobe, ſom Smaadrenge bruge i Leg. “At 
(ane med Narreriers Drengefvøbe den 
ovne Tidens Heſt til i Galop at løbe.” 

Baggeſen. Drengevark, et, Arbeide, 
ſom er giort, ell. fan gisres af en Dreng, 

Drenke, va a. 1. om viffe Hanfugle (f. E. 
Andritken) der parre fig ed deres Mager, 
(A. &. dreccan, vexare, opprimere.) 
Drev, et. pl. d. ſ. (f. drive.) 1. Ind⸗ 

vetning i en Maſtine, fom driver den, 
fætter den i Gang; ifær det Hiul, hvorved 
de øvrige komme i Bevægelfe. (f. Siuldrev.) 
Heraf: Drevſtok, Drevtænder. 0. fi. Konfis 
ord. 2. d, f. f. Drive, Sneedrev, Jis⸗ 
drev. (V. S. O.) 2 

LÆS 

En Dreiels Dug, 

dg Spindekones Terne.” - 

Drengeſtreg, en. En 

Dreng.” 3. en ung, ” 

dette ſom Drentzekaadhed, og tilkiende 
mm] 

Drengefpot, en; . 
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. 
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Dreven — Drifte. 

Dreven, adi, v. &. drive. — 
Drift, en, pl.- er. [af drive. N. S. 
Drift. J. Trieb.J 1. Tilſtanden, at 
drives. At fætte noget i Drift. Malle⸗ 

hiulet ev i Drift (deraf; Sædrift, egentl. 

ÅJ 

Qvægeté Uddrivning påa Græsgangene.) 
2. figurl. Bivægelje, Syſſel, Arbeide og Bi 
fortfat Beftræbelfe til, et viſt Diemed. 
Sagen, Arbeidet er i fuld Drift, " Det er 
ikke endnu kommet vet i Drift. Hanert 

[d D. med af bygge. Varkets, Grus 
ens, Fabrikens Drifts ”Agerdyrfning 

og Handel kom derved i Drift.” Wandal, 
(6. Væringsdrift.) — Ogfaa i Soerd. om 
dens Drift, fom anvendes pad Landbrug, 
Agerdyrkning. Jordené rette Drift, Gaar⸗ 
den Drift. At bringe en Gaard tj Drift. 
At indtage en Ager til Drift. Denne. 
Uger er i Drift, — Deraf: Driftsjord, 
en. Jord, fom er 1. Drift… (nyt Ord.) 
(Hos Moth forklares derimod Driftjord 
ved: ”den Mark, ſom aarligen udlægges 
til Fælled ell. Græsbed.”) Driftsmaade, 
en vis Maade, at drive Agerbruget paa. 
S. Vexeldrift. Driftotid, en. den Tid, ta 
Agerjord drives eller br. til Sed (modſat 
Sviletid.) »J de tre øvrige Aar af Drifts: 
tiden.” Landh. S. 6. I. — 3. lvrig Saſſel, 
Vindſtibelighed, Birkſomhed. Der er ingen 
vet Drift hos ham. (ſ. driftig.) 4. fag 
lang Zid gjom man driver p. eengang (f. 
Cr. med Ovæg, m. Dragere for Ploven. 
V. S. O.) Den førfte, anden D. om 
Dagen. 5. fan meget væg, fom drives 
paa eengang. En Drift tude, Faar. 
6. Bet til at drive paa, Drivevel. (V. S. 
O.) At have Drift giennem en andens 
Mark. 7. et levende ell. befiælet Voſens, 
af Naturen betingede (uvilkaarlige) Be— 
ſtemmelſe el. Tilſtyndelſe, til at vttre en 
Kraft, t. Virkſomhed, Handlen. Dyrenes 
XD. til Forplantelſe, Kisnsdrift, Virkſom⸗ 
bede drife, Drift til Bevegelſe, til Hvile. 

andſelige Drifter, ſelſtabelige Drifter. 
Phyſiſte, aandelige Drifter. (J. P. Myn⸗ 
ſter.) En Drift, fom driver. Kraften i 
vor Sicel mod bet Uſynlige.“ Ohlenſchl. — 
»Man føler Drift af Naturen, Tilbøies 
lighed af Vanen,” Sporon. (Zibøteligs 
hed er Billjens : 
ſtemmelſe. ANelung. »Den af et Veſens 
Natur fremgadende Tilſtyndelſe fil Virk⸗ 
ſomhed, kaldes Drift.“ Mynſter.), 

Drifte, v.2,1. [J. dreiſa. A. S. dræ- 
fan, ſprede.] ryſte udtærffet Korn i et 

— Gold el. Zrug, for at ſtille det v. Ureen⸗ 
lighed. Deraf: Drifteſold, Driftetrug, 
et. hvori man drifter. Ses & 
Indretning t en Mølle, hvorved Bold til 
at renfe Kornet fætteg i Bevægelfe. (Kraft.) 
(Sof- drøfte, om egentlig ce det famme 

td, figurl, anvendt. Dog har baade Ad⸗ 
tale og Skrivemaade adſtilt dem; da drifte 

. i ed i 
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over fin Tø 
Bi drab en 

Drift. er Kraftens Be⸗ 

. drifter han op i Kroen, At driffe if 

” ! 
( | 

Drifte — Driffe 

vel figes om at renſe Kommet; men 
i den figurlige Bemærtelje.) 

Driftefæ, et. omvankende Bvæg 
er frafommet Eieren. ”Den, ſom 
Driftefæ.“ D. Lov. V. 9. 4. 
Dri, adj. (£. Drife, 2,) ivr 

rift, 2. 
Drit, cn. pl.-fe. 1. ſaamegen V 

(om drikkes, fvælges paa eengang; 
om og om Gierningen, åt driffe n 

kenſtab; og Driffældighed, en. ud. 
——ã—— Xet.) det, 

(færd. i Modfætn. til Mad.) At giv 
baade Mad og Drikte. Hunden, 
hav ikke faaet Drikke. . 
Drixtte, v. a. drak, drukken, d 
pl. drufne. IJ. drecka. Goth, dri 
1. tage noget flydende til fig, fvæl 
Vadſte, for at ſiukke Torſten el. ffafi 
en ſandſelig Nydelſe. At d. et Gla⸗ 
drikke Band SDI. Xt d. over 2£ 

(meer end man bå 
laffe Viin ſammen. Vi 

er drufket ſammen. Blev al Vinen 
2 Der er ti Flaſter tiloders, f 

bleve drukne, — Ät dritfe Skaaler, 
eens eller fleres BVelgaaende I dt 
i det man tømmer Glaſſene. fans, ; 
Skaal blev drukken. — absol, al å 
være driffældig. Jeg har ham mir! 

for at han drifter, At d. i Smu— 
Med præpos. og adv. At drifte & 
bort (fordrive den v. at drikke flærf< 
At d. noget i fig 3: fane det ind i em 
(figuel. at doie, finde fig 1.) 
drutfet omkring ved Bordet (2: ok 
hinanden til, Moth.) At d. fre 
op i Brændeviin. vad han fri 

2* 

ed eler o: byde anden at drikke 
—— —* fig, af ſamme Duik ell. D 



Driffe — Drille. 

Erotem til. At d. fit Glad md, 
ht. 2. bringe fig eller andre i en 
fand v. Drit. At drikke fig druk⸗ 
Fre cea fuld, De drak ham under 
It d. fg en Ruus. At d. fig 

d ſig ihiel. 3. befræfte viffe Hapds 
et at drikke i Selſtab. At drikke 
„d. tidtiob, d. Duus, d. Broder⸗ 
Uffe — = Driffebroder, en. 

tr. Drifkebeger, ſ. Bager. 

Drifkegilde, et. G. cl. Gie⸗ 
ror det ffær gaaer ud paa Drik. 
les, et. Glad, til at drikke af. 

, et. Horn, fom fordum brugs 
af briffe af. Drifkehuus, et. 
irer ſterke Dritfe falbydes og for⸗ 
Drittekamp, en. Veddeſtrid i at 
Naar vore Forfædres Dritke⸗ 

ix atter bleve bragte i Brug.” Rahb. 
fri, et. pl.d.f. Kar, fom br. til 
inte af, fom Glas, Bægér, Kopper, 
dufkelag, et, pl. d. f. Lag, Fors 

kr) af Folk, ſom drikke fammen. 
fvt, en. Lyt nil at drikke, sifær 
dat. Driff 

-— ⁊ 

kr af hendes Drikkeſoſtre. (Moth.) 
Hvene, en. B. til af drikke f. meget. 
6.5.) Driffevare, en. det, ſom 
ko, er tiealigt t. at dxitte. (f. Drif, 2,) 

„en. V. beftemt til at ſynges i 
Mag. == driffelig, adj. fom Fan 
ki, fader fig drikke. Den Blin er ifte 
klig, — Driften, en. Gierningen af 
kt Eriſen og Dritfen. ” . 
tifoffer, et. Drik, 2. 

Ren. pl.- le. et ſpidſt Redſtab, 
od man, ved at dreie det rundt, 
! Puller i Metal. 6. tyr! f 
Mile, v. 3, 1. [I. 6. thyrlan; a 
Tl, Sul, E. to drill.] 12 bore Gul 
in Dril, At d. Huller i Jern. (B. 
%) 2, Bemarkeiſen: øve i Brugt 
taben (srercere) er nu forældet. (hers 
tiilldene, Drilleplade, o. fi) 3 
mf V, Krigsart. forekommer endnu : 
t drille med Kanoner.” 
Urille, va... drive; Gpøg med paa 
Mende Baade, marre, giekke, firere, 

5 
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ka giernt føger Dritfegilder; en 

icd, et. Fad til at drikke af, f. Ex. 

"Ord, (f. Cr. vælte, tude. 
—P 

Drille — Drive. 

Han er. meget, for at drille Bolt. Man 
maa itfe drille Børn. ”Den, ſom driller, 
vedbliver med Koldfindighed i Ord eller 
Sierning at opirre Andre.” L. Heiberg. — 
Deraf: Driller, en. den, ſom gierne vil 
drille Folk. Drilleri, et. pl, —er, dril⸗ 
lende Adfærd og Tale. ' 
BDrifte, v. n. og recipr. 1. (har.) 1. Ude 
paa, forlade fig paa, fætte Lid til. At 
driſte paa fin Øturfe,  ”Drifte paa Lægers - 
nes Konft.” A. &. Vedel, ”Den gyldne 
Konſt, fom mangen drifter faa. Arreboe. 

v »Jeg — fan paa mig fe drifte.” Bor⸗ 
ding. (nu næften forældet,) - 2. driſte 
fis til, vove fig til, underftaae fig. Jeg 
rifter mig ikfe til at bede derom. (den 

act. Brug :, at -drifte noget, for: vove, er 
ganſte forældet.) . 

Driſtig, adj. [X. S. dyrstig, ihryste. 
beflægtet med v. før.] 1. subj. fom har 
Mod til Alt ed. meget, -fom vover meget ; 
uforſagt, fix, En d. Kriger, - Dertil ev 
han ikke d. nof: At tale driſtigt. Cn d. 
Tyv. (jvf. uforfærdet, forvoven.) 2. obi. 
fom udrinder af Driftighed, forvoven. 
d. Gierning. En driftig Ufandhed. »En 
ftørre Rimelighed om et godt Adfald gier 
at Anlægget er driftigt; en mindre gisr 
det forvovent.” Sporon, — Deraf: Dri⸗ 
ighed, en. ud. —— ”Driftighed er fig 
at foretage en Gag, uden Frygt for et 

muligt ånde. Udfald.” Sporon. 
Drive, en. pl.-r, [Jél. Driſa, Drift.] 

en af Vinden ſammendreven Hob. E 
Sneedrive, Sanddrive. “J Storm * 
Morke, I Hagelens Driver,” Grundtvig. 

Drive, v.a, og u. drev; dreven, drevet; 
pl. drevne. [Iſst. driſa. A. S. driſan.] 
A. act, 1. egentl. tvinge m: phyſiſt Kraft 
til at forandre Stedet, til at bevæge fig, 
(frem eller tilbage) tvinge fremad (faavel 
om den umiddelbare Anvendelſe af Menne⸗ 
ſtets Kræfter, fom om phyfiſte Midler, 
Maffiner o. d. Ligeſom ogfaa om Natur⸗ 
virkninger, hvorved noget tvinges til Be⸗ 
vægelfe, og denne ikke udtrykkes v. andre 

At drive en 
om ind i Biel⸗ Bolt op i. Luften , 
At d. Planter ken, d. en Pæl i Jorden. 

d. et, Gulv ſammen. 
Qvæg, Faar. At d. Avæget ud (i Wars 
Een.) Styerne drives af Vinden. ans 
det driver Mollehlulet. »At man ef med 
Rette unde nyde det Vrag, ſom drives 
id,” Holb. P. Paars. Et Legemidde 
om driver Sveden, Urinen. — En dris 
vende Vind 3: ftærk og fsielig for et ſei⸗ 
lehde Skib. 2. iendeel uegent[. og figurl. 
Bemerkelſer: a) tvinge, nøde til af forans 
dre Stedet ved Frygt, el. andre (ikke blot 
mechaniſte) Midler (f. jager3:) At drive . 
Fienden tilbage, p. Flugt, At d. den ud 

ba 

Ut drive en Fiek 

af Huſet. (jvf. fordrive, uddrive.) b) node 

F 4 



Drive. 

ved Trudfler, eller andre (moralite) Be⸗ 
væggrunde til af giore, lade, paaffynde 
noget 2. At drive cen til Arbeide, d. cen 
til noget ved Trudſſer. Han arbeider fun 
naar eden driver ham. Der Sag mad 
drives (paaſtyndes) mere. (Ivf. Drift, 
inddrive.) — figurl. bringe noget til en vig 
Brad, Hoide. fan har allerede drevet 
det vidt i Tegning. vorvidt mon han 
vil d. fin Ondſtab? At d. Speg, Streng⸗ 
hed for vidt. Tingen er drevet ſaa vidt, 
af man ef fan træde tilbage. Yppighed 
er drevet til det hoieſte. c) tilſtynde. 
enften driver ham dertil. d) ofte, idelig 
at giøre noget; ubdeve, bruge, ſyſſe med. 
At drive én Neringsvei, d. Handel, d. 
Agerbrug, d. et Hagandvcerk. ”Den Løgn 
— at Arbeid drives bedſt i Lenker, og m. 
en” underfuet Sial,” Storm. At drive 
Spot, d. Spøg, d. Spil m. noget. (Om 
utilladelige Gierninger br. oftere: bedrive; 
jvf. begage: begge dog mere om enkelte 
Gierninger; drive om en fortfat Virk⸗ 
ſomhed. Gan har. drevet det i mange 
Aar.) €) færd. om de Syſler, der høre 

" til Landbrug, til Jordens Dyrkning. At 
d. en Gaard. fan driver fin Jord godt, 
driver felv fin Xvling (forpagter den ikke 
bort.) At d. en Jord op, fom længe har 
hvilet.  f) Derimod i en anden Bemark. 

Efigurl. Brug af b.) At drive Jorden for 
ftærkt 3: tvinge den vel Gisdning o. desl. 
til at give for megen ell. for hyppig Af⸗ 
røde, og berved udmagre den. — Saa⸗ 
edes ogſaa: At d. Blomſter, d. Træer, 

Frugter, Meloner, Ananas, ꝛc. 2: faae 
dem fil at vore eller modnes ved konſtig 
Varme. (ſ. Drivebenk, Drivhuus.) £) i 
Forbindelſe med Propoſitioner og Adverb. 
(hvor ifær Bemark. 1. og 2. a. b. c. herſte) 
f. Er. At drive udflæt bort (fordrive.) At 
drive Tiden bort med noget”, tilbringe, 
fordrive den. Baggeſen. At drive efter 
m. en Nødde (give de fidfte Slag.) - Bars 
men driver Verterne frem. At drive en 
Løgn t cen (overbeviſe ham derom.) At 
d. noget igiennem 3: faae udført, fuldført, 
ætte igiennem. Den Sag faner han nok 
revet igiennem. — AT d. ind, d. Skatter 

ind, f. inddrive, — At drive (jage) Vildt 
op, At d. Bandet op (i Hoiden) v. Maͤ⸗ 
ſtiner. At d. noget op paa en Auction a: 
bringe det til en hoiere Priis. — At d. 
paa cen, ſtynde paa; node cen til noget. 
Man maa 8. paa ham, får at fane ham 
til at beftille noget. absol. Han driver 
pag, (føger at fremme, ſtynder) at det ſtal 
være færdigt om 8 Dage. At Å fammen, 
d. ud, -(f. ovenfor.) At drive til (f. Cx. 
med én Køle) flaae til af al agt. 
3. partic. dreven, drevet, br i egne Be⸗ 
mærkelſer: a) drevet Arbeide 2: ophsiede 
Figurer i tyndt Metal, ſom udarbettes 

rd 
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"frem, uden ſynli 

"Dette Tommer er kommet drivende i La 

Drive — Ortomnur. 

(ell. drives frem) indenfra ved Stempl 
Hammer ell. andre Redſtaber. (Uſcedra 
er derfor Brugen hos Ohlenſchl. ”Z 
Seng — var af drevet Guld.” N. Gui 
82;: hvor Meningen ſynes at være: å 
af Guld.) 5) At være dreven, vel drer 
i noget 3: ovet, erfaren. "I gamle Ca 
tyr hvo "dreven er og opvet.“ Holbe 
En dreven. Skielm. (f. giennemdreve 
B. v. neutr. 1. (er) bebeges langſo 

Anvendelſe af Krå 
Skyerne drive m. Vinden. Skibet dri 
f. Strom og Bind (naar det viger fra i 
fyrede Curs.) Der er drevet et Vrag 
Stranden: Vraget driver om paa pat 

til Landet. (S. Drivtoemmer.) 6% 
driver (fyger) for Vinden. — Regal 
uveiret driver over (kommer ikke til ll 
brud.) J dagh Zale figes om et Arbei 
det gaaer drivende 9: taff, hurtigt. | 
(har.) gane. erfesløs omkring, være i 
keslss. Han gaaer og driver den å 
Dag. (Moth.) Vi drev et Por Ti 
omfring p. Gaderne, i Skoven. (f. D 
driver.) == Afledede Ord: Driven, Di 
ning, en. Gierningen at drive. (det P 
fleldnsre.) jvf. Drift. . Ildens Drivning i 
ESmelteovn »: gradviis Forsgning. — Driv 
en. pl.-e. den, fom driver noget, iſer Qu⸗ 
At lele cen til Driver, En Studedriv 
Orendriver, OBvægdriver. fan maa a 
ave en D. efter fig, — Driveri, ct. pl. 
. Å Havekonſten: alle de Judretning 

hvorved Værter fra et ſydligere Klima 
elſtes, ell. indenlandſte Wærter bringes 
en tidligere Modenhed, end den naturli 
Waaden, hvorpaa dette ſteer, og Fer 
gendet felv. At anlægge, foreftaae et 
verie. (Olufſen.) Drideriet (Driver: 
forfømmes i denne Gave, 2. i da 
Tale og uds pl, d. ſ. ſ. Dagdriveri. = 
a) Drivbolt, en. pl.-e. en Bolt, ſom 
til at drive en anden Bolt el. Nagle I 

(8. 6.9.)  Drivbænf, en, Indtetu 
i.en Gave til at drive Urter frem tidlig 
Aaret ved Glodning og under Glasral 
Drivhammer, én. En flor ammer, fi 
br. til at drive noget ſammen med.“ 
S. 9.) Drivhiul, et. egentl. et Hi 
font driver en Maͤſtine; ſigurl. en virter 
Aarſag. . Drivholt, et. Et Træe, f 
Bodkere fætte p. Baandene, og v. at kal 

derpaa med Hammeren drive Baagnd 
ned. Drivhuus, et. H. i en Have, by 
Blomſter og Frugter drives frem ved fl 
flig Varme og beſtyttes mod Kulten. 
Dæxthuus.) Driviis, en. lesbtu 
Zisſtykker, ſom ſnart drive om i Se 
fnart igien ſamle fig i Bugter.og Cur 

rivmuur, en. W. i en Gave met £ 
fiden, hvorved Frugttræer plantes, fer 
give dem et varmt Sted, og bringe ha 
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it ære tidligere eller fuldkomnere Frugt. 
Steffen.) Drivfand, eu. Sand, ſom 
He ligger faft i Havet, men brives af 
elgerac. (Noth. jvf, Bruͤnnichs Mi⸗ 
mel. 41,) ſJ. Flyveſand. Drivſfy, om; 
L-e, Sky, ſom driver haftig med 
men. Drivſtaal, et. (eller rev⸗ 
sl.) et Slago Staal, der forekommer 
bendelea, og er faaledee dannet, at 
ret enkelt Afſnit af ſamme udgier et 
ialdrery. Drivtommer, et. Temmer 
;zræ, ſom sed Bind og Strom kommer 
ialt over Havet til st Land. Driv⸗ 
ni, et. CtBært, fom drives el. fættes 
derg, i Bevægelfe ved en konſtig, mes 
cat Indretning (Maftinværk.) ”Til 
lt ortæntes DrivværP før at fpare Mens 
ebender.“ Grundtvig. figurl. ”At bes 
fe Naturens hemmelige Drivvark,“ 
kafter. »Det hele indre Drivværf i 
knncitelivet.” (%2.) — b) Drivebrø, 
. f. Sledebro.  Drivebænf, eu. ſ. 
tobænf, Drivefieder, en. pl. -ficdre. 
keſtondende, virkende Aarſag, en Be⸗ 
tggrund, Sandſelige Drivefiedre. ”Ats 
K qter Rxe, tenne Drivefieder til fore 
tatinger,” Vandal. »MDen mennejte⸗ 
x Ftihed, ſtiondt den har Evne til at 
ereiade alle udvortes Drivefiedre, gisr 
efte felv afhængig af diſſe.“ A. Orſted. J 
AR egentlige Bemerk. en Fieder, ſom 
het Uhrvært e. desl., forekommer fiels 
t, ꝰNrs flappe Drivefiedre ſpendtes. 
rel) Drivcgarn eller Drivgern, et. 
lelage Fiſtergacn, ſom ikke lægges faft, 
m fem briver | Soen m. Baaden, naar 
: fils, (9. S. O. Drivvod. Moth.) 
de Fiſterier, ſom ſtee ». Drivegsen: om 
sten,” Schytte. (Indv. R. V. 178.) 
mudellc, en. d. ſ. ſ. Nodde, Muktkert. 
wemiddel, et, drivende Lægemiddel. 
Merum, st. Et Skibs Driverum. 
Ra frie Ptads, man føger at ſtaffe et 
i, ber ligger f. Anker, for at kunne ſtikke 
3 ft Toug i Storm. .b) den Plads, 
libet behøver f. at kunne drive frit, mes 
* Anler lettes og inden Seil fan bierges. 
weſoobe, en. G. hvormed nogen dris 
frem, (Kingo.)  Drivevei, en. Vel, 
2 røg drives paa, (8.6.D.) Drives 
Wt, em Bægt, hvormed. en Maſtine 
tes, eller ſettes i Gang. (Schytte.) 

i f. ovenfor under drive. 
. Drift. ; 

Trivvaad, adj. faa vaad, at Vandet 
Tse nød ad Klæderne (dette cv den 
Tindelige Udtale. jvf. drøbe-drybugad.) 
licteng Styen braft under mine Fødder, 
ietde de andre drivvaade.“ Bagg. 
Xrog. ef, pl, d. ſ. IJ. Drøg.] en Pers 
7, Jem tut til inter, et reent udueligt 
) Uuvtetfomt Mendeſte. ”Glimmer findes 
KE p. et dankundigt Drog.” Tode. 

Daaſt Ordbog I. i 
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Drone, en, pl. -r. ſx. S. Dræn. E. 
rone. Drone. N. S. Drohne. T. Thråne.] 

et eget Slags Arbeidsbier, ſom menes at 
tiene til af udkleekke Yngelen i Kuben. 

Dronning, cen. pl.-er. [I. Drotning.3 
af Drot,] Ven Konges Huſtru. ſigurl. 
Gun var Feſtens Dronning (ben, for hvis 
Skyld Feſten holdtes.) * bromninglig, 
adj. fom tilhører, ell. paſſer fig for en D. 
ligner en Dronning. (K. Y, — Ba 

N. Klim, 6. 153.) i i 88. 

. Droffel, en. pl. Drofler, [X. 6. Trost- ” 
le.] en fupielægt, voraf nogle Aster, 
hos 06 findes ſom Zræffugle (f. Krams⸗ 
fugl, Solfort) og alle ere Sangfugle. 
Turdns. 3 Almindelighed fotftaaer man 
ved, Droſſel en v. fin fmuffe Gang uds. 
mærtet Art: Turdus musicus. Bøgedrogs 
ſelen. (Funtes Naturhiſt.) 

roſt, en. [J.Drottaeti.] ktaldtes for⸗ 
dum i Norden en af Rigets hoie Embeds⸗ 
mænd, ſom var forefat Kongens Hof, 
og ſvarede fil de ſildigere Tiders Marfkaltk. 
(forefommer endnu i Ordet Landdroft, et 
Slags Embedsmand (Amtmand) i Grev. 

Pinneberg i Holſten.) 
Drot, en. pl. - ter. TJ. Dfottin.] em: 

Herre, Herſter. (forældet; men optaget af 
nyere Forfattere, 
orddrot. ” 

Ordſpr. (høfe Herrer give ei mange Ord. 
Moth.) ”Nu er jeg Brot i Danmarks 
Landt,” Hhlenſchlaͤger. ' 

. Dru, adj. f. drøi. . SOM 
Dru, en. det, ſom ſynker t. Bunds é 

et Viinfad; Viinberme. (&, S. 9.) . 
Drue, mn. pl. -r. [N]N; S. Druve. GÅ. T; 
Drubo,] 1. Viintræete Frugt, beftaaende 
af en Samling ell. Klaſe af Viinber; en 
Blindrue, Biinbærflafe. Bilnftotfen bes 
gynder af fætte Druer, " Tørrede Druer, 
Rofiner. 2. Druen kaldes en rund Tap ell. 
Knub p. den bageſte Ende af Kanonen, Po 
tiener til v. Hielp af Toug at lafte ell. heiſe 
den, m.m. = druragtig, adj. 
Viindruer, (V. S. 0.) Drueblod, et. 
figurt. hos Digteren: Drueſaft, Viin. 

ruebrændeviin, et. B. ſom deftilleres af 
Viindruer. Druebælg, en. Linden sl. 
Skallen om Giindærret. ( B. S. O.) drue⸗ 
fuld, adj. ſom har mange Druer. 
gaard, f. Viinggard. Dritehels, en. 
paa en Kanon: -det ſmallere Siykke, ſom 
forener Druen med Kanonens Bund. 
Druchøft, en. Indſamling af Viindruer; 
Biinhoſt. (C. Frimann.) Druekam, e 
Samlingen af de ſmaag Stilke, hvorpåg 
Viinberrene ſidde. Drucdliærne, en, 
Frugttlernen inden iBiinborret eller 
Druen. klaſe, en. En Samling 
af Druer p. cen Ctængel. Moth. Bagg. 
Labyr. 1.312. (egentl. et overfledigt Oxd, 
ba Drue og Klaſe have omtrent 'cen Bea 

(12) 
-— 

⸗ 

—8 

og tilovers i Ordet: 
»Dyrt er Drottens Ord.” . 

fom ligner. 

Drue⸗ 

F4 

7 

— —— —- 0 — 
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Deuemoſt — Drybe. 

mærf,) Drucmoft, en. den nye Biin el. 
Drueſaft, fom ef har udgieeret. Drue⸗ 
munte, en. En firt, hvis forte Bær hols 
des for, at være noget giftige. Aciea 

Drueqvas, et. det overblevne 
Druerne, efterat Saften er udpreſſet. 

om, naar den har giæret, kaldes Vüin. 
"Drueffud, et. Stud med flere i et Slage 
Noet forenede Kugler; ell. med en Skraa⸗ 
fæl. Drueſtilk, en. Stilken, hvorpaa 
et Vifnbær der,  Drueftængel, en. 
Druens Hovedſtilk. (B. &. O.) Drue⸗ 
ufter, ef. S. ſom koges af Biindruer. 

evñs, adv, Kig Druer, fom i Druer, 
»Blomſterne fidde Orneviis,”, Fleiſcher. 

Druffen, adj. pl. drukne. IJ.druckin. 
egentl. partic. af dritte,] ſom enten ganſtke 
cl. for en ſtor Deel, ev for en Tid berevet 
Foruuftens og Sandferncé Brug, ved Mys 
delſen af ſterk Drik; beruſet, beſtienket, 

At drikke drukken. Er han 
klog, faa er han drukken; er han ædru, 
er han gal.” J. £. Heiberg. »Drukken 
Mund taler af Hiertens Grund.” Ordſpr. 

T. Beintråber.) f. Ovas. Drues 
$ en. den udprefſede Saft af Druer, 

— figurl. d. af Slæde (glædedrutten.): 
= Drultenbolt, en. pl.-e. ben, fom er 
meget forfalden til Drik; en Dranker. — 
Druffenſtab, en. Tilſtanden at være druk⸗ 
ken, beruſet; Fuldſtab. 
MDrukne, v. a. og n. 1. [Iel.druckna.] 
1. act. aflive ved at nedfænfe i Band ell. 
andet fiydende. At d. en Hund. pan 
druknede fig I Aaen. 2. neutr. miſte Lis 
vet ved at ſynke i Vand eler andet flys 
dende. Gan druknede p. Øøen, p. en Gøs 
reiſe. Muſen druknede i Melkeſpanden. 
En druknet Hund. Saa vaad ſom en 
druknet Murs. 
Drum, et. en huul bævende Lyd, ſom 

af en ftor Klokke. V. S. O. (f. Rordrum.) 
Drumme, v.n. 1. (har.) give en huul 

eg ſtort Lyd fra fig. BB. Ss.2) . 
runte, v.n. ſ. e. 

Drybe, v. n. 1. drob, drobet. [Iel. 
driupa: Z. triefen.] falde braabevtis ; 
eler lade Draaber falde. (Dette Ord br. 
"nu fielden, uden i d. Tale, Hvor det of⸗ 
teft udtales drive; og i denne Form fore⸗ 
kommer det i K. Viferne: ”Der driver 
Dug over mit Skarlagens Sfind.” — 
San vår faa rr , at Sandet * eller 
ev of ham.) -Bæggene drybe af Fugtig⸗ 

så. —*— dryber. (8. S. O.) — 2 
bende vaade ſtisde fig op, pg dukked imel⸗ 

olger. Bagg. N. 
Klim. — Deraf: drybvaad, adj. (ſom 
ferne udt. drivvaad.) ſaa vaad, atVans 
t drypper af Klæderne. (drivvaad. For⸗ 

fas i de ſt. Vid. II. 112.) drybøiet, adj. 
m har rindende Dine. (Moth.) 

. 

le. - & .- 

178 

delene. Gonorrhoea. 

| Cand ned fra Loftet, Al denne Cc 

"Drynte — Dryſſe. 
Drynte eller dronte, v. n. 1. 

være feenfærdig i Sang eller ALA 
nale, (Hos Moth ogſaa: drunte.) (| 

rer han 
de efter. (d. Tale.) — Dryn 

. , p 
eel af,en flydende Bæd 

En D. Vand . & 
ev ikke en D. mere i Flaſten. ”£an ha 
fmagt en Dryp af denne Kilde.”” BB 
(Tales derimod om Draaben i det 
falder, ell. i Forening m. Begrebet 
Drypning, Draabefald, figes gierne 
Dryp. Der faldt et Dryp fra Loftet. 
beſtandige, eenſtonende Dryp af Vai 
paa Stenen. S. Tagdryp.) 
Dryppe, v. n. og act. 1. FS. drio 

X..6. drypan.] 1. nedtr. falde i Dr 
ber, draabeviis; it. fade Draaber fa 
Det drypper af Taget. Der er Sry; 
Band ned igiennem Loftet. (Men cv: 
impers.: det har Sdryppet ned igien 
Loftet.) Naar def regner p. Præften, 
drypper det p. Degnen. Ordfpr. 2! 
maffinen drypper. WMDertil ffal bb 
Himledryppe m. Dug.” 5 Mofe B. 
2, act. fænfe-m. noget i Draaber; " 
beftænfe draabediis. ”Du Skyer ſamm 
falder, at dryppe Regn i Furens Sti 
Thaarup. At d. Zælle, Bor paa N 
At d. en Steg m. Smor. Han har år 
pet Klæderne over (eller o et) 
Fedt. — Dryppelfe, ed. Gierninge 
dryppe, — Dryppen, en. Tilftanter, 
noget drypper, det at dryppe. — Drypp 
en. En Sygdom i Urinreret og Si 

( = 8) drype 
adj. fom far en Væfe, ber idelig dr 
per, (8. S. 9.) Dryprende, en. 
R. hvorigtennem ell. hvorfra Vant år 
per. Drypſteen, en. En af Bandet 
loft Kalk, fom i underjordiſte Huler fir 
draabeviis ned, og, naar Bandet & 
dunfter, danner, liig Jistappe, en £ 
agtig Steenart. Stalactites. Drypv⸗ 
et. den Indretning i Saltſyderier J 
Saltvandet tildeels bortdampes, f. at 
Saltdelene fra de vandagtige; Gr 
vært, Lætfeværf. (8. S. O.) — B) Dr 
ebad, et. Bad, ſom beftaaer i at 
anddraaber fra en temmelig Hoide f 

: et Hdende Sted p. Legemet. | 
fed, et. Fad, ſom fættes under ne 

r drypper ell. droppes, f. Gr. en S 
Dryppetar, et. Kar, hvoti Vand fa 
fig, der drypper ned. (MNoth.) - Dry 
koſt, en. En liden Koſt, hvormet mn 
drypper Steg. (8. 6. 9) 
D v. n. og a. 1. I[Goth. dri 

ſtyrte, falde ned.], 1. nentr. falde 
Smagdele, Udt efter lidt, Der 

bund 
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ned. 2, act. lade falde, ſtrae paa 

—* fidt, "At d. Sutter p. Wade nå 

2 

. 

⸗ 

Be Saudelegods. Dette Sklb er 60 Leſter 
——— — E— 2 grodefuld, 

d (ſttot) Cand p. Gulvet, Papiret. (jvf, frugtbar (en d. Ager) og om Gæden: fuld⸗ 
* fon bruges om flydende Ting.) 
3 adv. paa en bryffende Maade, 

Dea, ca, nd. pl. fuvis Herkomſt.] Rug⸗ 
abdens Blomſter ell. Blomſtrinug. Rugen 
pr begyndt at ſœtte Dræ, ſtaaer i⸗fuld 
Dee. — Dera 2 dræe, v. n. 1. (har.) om 

Ena, naar den ftaaer i Dræ, eller er 
Blenſtriag. (udtales paa nogle Steder 
tir. RO. drieven.) == Deraf: Dræs 
ag ell. Dræening, en. den Beſtaffenhed, 
t Zagen faser i Dre. — ætid, en, 
m Zid, ba Mugen dræg…. - ' 
Dræbe, v.a.2. [IJ. dråpa,] ſtille ved 
ket aa en voldfom Maade. (hvab enten 
a feer i Anfald ell. Forfvar; hvorimod 
rode alene bo, om et Drak, fom ſteer 
in med Overfæg, og ifær i voldſomt 
herfald, for at røve, od; f. Drab.) ”Af 
de fgcå, naar nogen bersver en anden 
det v. Bold og Oberfald; "men dræbe 
ln ogſaa ſtee med Lift og i Stilhed.” 
keron. At dræbe een. (tage .af Dage) 
hi Gift. — fan dræbte (fældede) to af 
Pesgribende Fiender, og den tredie tog 
latin. Xt.d. et Gan har havt 

k.” Ohlen , 

Drag, en, pl.-ge. - et (idet Anker med 
A 4 Xrme, fom br. til ſmaa Fartsier 
—8 — — dyxeſ orange, v. mn; 

e efter noget e:at fifte. 
I Grunden ved Glelp af en Dræg. 
tragt, en. pl.-gr. [af dratge.) 1. faa 
rat, ſom føres ell. bæres p. engang. 
Dregt, (om et Gtibs Saft. $. S. O. 
Anal, ſom Hundyr bære og føde p. 
dØdag; Kuld. ØDiffe Åvalpe ere gf cen 
tæt, (8. 6,9.) 3. En vis Fart, hvors 
&t noget brages eil. drives affted. (Drdet 
W vedet næften forældet. 

ig, aqj. IN. S. drågtig.] 1. 
dater Fofter, frugtfommelig (men fun 

sø Mm 

- 

.Huusdyr; Opdræt, 

"Gt ideligt Dreb p. den D 

moden, hammel: drægtigt Korn — ere 
lidet brugelige.) Heraf: > rægtinbed, en. 
ud. på. Koens Drægtighed. It maale st 
Skibs Drægtighed. , 
Dræt, et, (i ældre Dang: Træt.) ſ. 

Skarn. (Oeraf: Drækplade, en. Jerns 
plade, ſom bedekker Hiuinavets og Vogn⸗ 
arelené yderſte Ender, f. at. hindre Dynd 
og Sfarn fra at komme ind i Navet. 

Dræne, v.n. 1. figes om Bilernes 
vende Lyd i Kuben. (Moth.), 

Drænte, v.a. ſ. drenke. 
Drat, en og et. [af drage. 

ſur⸗ 
* 

… 

garn; Fiſtedret: Kaſter eders Garn ud 
ft: en Dræt,” D. Bibel. 2. ſaamegen 
Fig, fom faaes paa engang i et Drags 
vod; Fiffedrær. . At giore et ſtort, rigt 
Dræt. 3. en vis ——8 t. at dra⸗ 
268. Vognen, Ploven har et let, tungt. 

ræt. 4. Dragtoei. Heſten gaaer itfe 
godt I Drættet. 5. Dræt p. en Hiul⸗ 
pꝓlov, J. Plovdræt. 6. Bret, Rillæg af 

”Dræt af Heſte og 
Stude.“ Dec. Correſp. 1821. — 7. oder 
under Klæder. At fye Dræt i en Kiold 
Heraf: drætte, u. 2. forſyne med Under⸗ 

Drag dj 
1. Gierningen at drage Bo gt, —3 — 

32 

na 

foder. ”Atdrætte Klæber.” O. Guldberg. - 
At drætte en Kiole méd Silketet. 
Dræve, v.n. 1. her. [J. drafa.] - tale 

meget langſomt, træffe pe Ordene. ſ[Hos 
Moth: dræbe, bviltet han desaden forkla⸗ 
ter ved: være langſom, nole; ég anfør 
fom et færftift Ord: ”Sræge, tøve længe, 
være ſeen; morari, canctari,”] — dræves 
vorn, adj. tildøtelig til at dræve, +. 
Drævle, v.n. 1: hår. fremføre taabe⸗ 

lig Snak. (3. Dræfi. $. 6.0.) 
— Drævler, en. (8. 6.2.) . 

Drøb, et. Dryp, Dryppen. (aſedvanl.) 
ag, det regner 

faare.” Ordſpr. 27. 15: 
Drobel, en. pl.sev. [udt. gerne Dro⸗ 

vel. gl. d. Dripel, Drypæl.] en For⸗ 
længelfe af den bløde Gane, beſtaaende 
af fo Kiextler el. Kisdſtykker, hvis Be⸗ 
ftemmelfe er. at lukke, ligeſom v. en Klap, 
f. Svælget og Luftrsret. — Drebelfeld,. 
et. en ſygelig Forlængelfe el. Opſpuimen 

, af Drøbelen, hvorved det f. Folelſen ſynes, 
) fom om dean var fiunfen dybere i Svælget. 

Drøfte, v.a. 1. (jvf. drifte.) giennem⸗ 
gage og underfege en Gag, Dmftændighed, 
meget noie. »Hans Forhold, Handlinger 
ja —* hans lonligſte Ønfter bleve ber 
figtede og drøftede,” Rahb. Denne Sag 
maa nsiere droftes. Naar man ret drøfter 
hans Grunde, — Deraf: Droftelſe, Droft⸗ 

tider.) nd, Ko. Gt drægti Faar. ning, en. At underfafte noget en ſtreng 
ſom Zan føre ——— Drøftelfe, … 

"(12 +) 

S. ævle. 
⁊ 
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Drei, adj, (Set, driugr. Gv. dryg.] 

1. ſom ikke let fortoreg, om der er For⸗ 
” fag, Barighebd ft. DrøiKoft, Føde, Mad. 
Nybagt Brod er ikke. droit. droie Lys. 
figurl. et drait Arbeide (tungt, kiedſomme⸗ 
ligt.) En d. Bog. — At tale droit (al⸗ 
vorligt) ft. cen; fige cen dreie Ord. 2. 
flor, fvær, dagtig. Droie Stykker, en d. 
Byrde. At Soemandés Mod er kiceekt, 

hans Arm flærk og drei, ogſaa p. Landet.” 
Wandal. 3. bred og tyk. 
foo høt, ſom han er droi. En lille, men 
"Kone. == Drøide, eu. d. ſ. f. Droi⸗ 
ed. Hores ſielden uden iUdtrykket: Gam 
ar det ikke i Gøjden, men i Droiden. — 

Droihed, en. ud. pl. Veſtaffenheden aft 
være droi. . ' ' 

Droie, v.acogn. 1. [Iol. drygia, for⸗ 
fænge.] 1. act. .gisre at noget forflaaer 
mere, at det bliver dreiere. Det droier 
Sulei, at fpife Brød til. . 2. neuir. for⸗ 
flaae, ræffe til. Den Mad droier fun” 

. Tidt. Dette Kiod vil ikke droie meget til 
faa mange. 3. drøics, v.n. påss. tage t. 
i Forlighed, blive fed. Moth. — Droielſe, 
en. ud. pl. Forflag, Varighed (om Mad, 
Lys, fom brændes, 0. desk.) . - . 
”"Drem, en. pl. me. IIsl. Draumr.] 
1. den ved Phantafien frembragte Virk⸗ 
—X , ſom Sielen yttrer i Sevne, og 
vorved indbildte Fornemmelfer, Handlin⸗ 

ger og Begivenheder forefolkme og ſom 
virkelig oplevede. : Jeg havde en underli 
Drøm. Det fom mig for i Dremme. At 
udtyde en D. Det er for mig ſom en D. 
a: jeg har fun en ſvag Erindring, utydelig 
Boreftiling derom. ”Sfal dette Haab en 

rom da evig være?” Rein.: 22 uegentl. 
en Foreſtilling, ell. en Reekke af Foreſtil⸗ 
linger, der grunde.fig p. Indbildning, el. 
n. Phantaſiens Birkſomhed. Hvor'mange 
ere ſtuffede ved Drømmen om almindelig 

” Frihed og Lfighed. ” Ofte legede min Slæl 
m. den Drom, der at kunne hendrage fine 
svrige Dage.” Rahbek. =:a) dremles, 
adj. fom ev uden Drømme. "De hylilte 
alle i dremlos Sevn.“ Gert. — Dromme—⸗ 
billede, et, en Foreftiling, man gior fig i 
Drømme; eller et Billede af Phantaſien, 
liigt en Drøm. ”Kun i dunkle og flygtge 
Dremmebilleder fvæve Fortidens Tildragel: 
fer f. vor Intbildningsfraft.” Pal. Måler. 
Drommebog, en. B. hvort der gives Ud⸗ 
tydninger af Drømme, ſom Forvarflet for 
det tilkommende. ”Da vi nu have ædlere 
og vigtigere Drømme, kunne vi vel trænge 
til en ny Drømmebog.” Rahb. Drem⸗ 
meblund, ct. En urolig, med Drømme ops 
fyldt Søvn. (Ingemann.) Drommeliv, 
ct. Et Liv, uden klare Foreftillinger ogs 
kraftig Aandsvirkſomhed, hvori man lader 
fig mere beherſte af hantafien, end af 
Forauften. (Rahbek.) Drommerige, et. 

Gan er ikke 

. Drømme ell. i Iudbildntigen finder 

') . 

ſtaurl. vg poet., 3. f. f ' 

”CGlenuner i fit DrømmeriBe, hvordan 
denébølgen Kumme” . JF: £. Gi 
Dremmefpil, et.n d. f. ſ. Dremmeva 
»: Alt —er blot Indbildning,, batter Dre 
mefpil.” Bagg. ”F Tvivl om -hvat 

e var si et Drømmefpil.” Ohlenſ 
rømmefvig, en. det Gtuffende, 3 

hagelige i en Drem. (6. Staͤffeld 
Drommeſyn, et.noget, man i Drom 
troer at fee. (Grundivig.) “Og fi 
[orunbdertig é Dremmefyner' rundt affpei 
ig.” S. Staffeldt, . Dremmetcage, | 

fig. forvirret, uklar Sielstilſtand; Mi 
get paa Klarhed i Foreftillingen. ", 

rommetaage, der vedbliver at om 
ham, felv £. hans meſt vaagne Tilfa 
J. e. HSeiberg. Drommetanter, pl. | 
virrede Tanker og ————— faale 
fom man har dem i Desmme. (8.6. 

ømmetyder, en. den, fom giver fig 
med at udlægge Drømme, eller m. 
— Drommeverden, en. 
indbiſdt Berden; en Tilværelfe, fom fr 

Dremmeværb, et. det, man i —* 
veftiller flg ſom virkeligt; eller en ål 
King, der har ligefaa liden Grund 

Virkelighed, fom en Orom. . | 

Drømme, v.n.( at) og a. drømte, drøl 
1. være I den Zilftand, hvori man É 
Drom, have Foreftillinger I Gøvne. 
om noget, om.en fraværende Perfon. 2 
vaagende (levet futter uklate dForeſtil 
ger, antage Phantafiens Billeder f. Kc 
virkeligt.) act. Gun drømte en mi 
værdig Drom. -”Feg suffede i evig la 
mer af drømme mine Dage bort,” % 
—”Da vil han. troc, at han drømte bål 
Ophold hos nrig,” J.L. Heiberg. 2. ſig 
indbilde fig, Tænke fig noget, dr in 
Kimelighed har. " Hvo finde nel d. here 
Gan havde aldrig drømt om, at han fi 
blive faa fornem, == Drømmen, em. 
at dremme. — Drømmer, en. pl.-e. 
om har en Drom; oftere figurl. om | 
m vaagende idelig fun har uffare J 

ſtillinger, ſom gaaer i Taaget. — Or 
entimmer: Dremmerſte. (Evald.) 

nteri, et. pl.-er. ugrundet For 
ling; Indbildning, Dremmeværf, 
Dren, et. pl.d. f. (93. Drynr.] é8 

ſtende Bevægelfe og en Served foraark 
ftær i, bævende, noget vedvarende 
Det gav et Dren i hele Huſet. I 
mærfede et Dren i Jorden. 

Drøne, v.n. 1. Gar.) (9. dryn 
give et Dron, en ſicerk beœvenden 
”Bletget af dronende Fordftiglv bet 
Pram. (R. S. dråner, Frif, droar 
oͤrole langſomt og vedhaldende.) 

Dronte, vøn. ſ. dryute⸗ 



Fe 

Deoſe — One. 

Drfe, . n. f. (har.) IJ. årdsla, gage 
lesafømnt.) være enfants i fin Gierning. 
"It nele er, at bære (angfonr--med at 
gere noget; at desſe, er af-sære langſom 
mot giore intet” Sporon. — Drøferi, et. 
derſthed og Secnfærdighed i Gierning og 
Fetetagender.' (d. Zale.). — —*— 
dk hengiven fil at dreſe. (8. S. D.) 
Dtav,.n. s. ud. Art. It tygge Drev: 

leges ent de Pattedyr, dev. flyde det engang 
uggede og aedſvcelgede Foder op af den førfte 
Rin, tygge og fonte det p. ny. UIſiguri. 
Ad, Zale, om den, fom flammer i fin ” 
kel, eler ſom gientager, hoad han mcér 
ab tengang hår fortalt.) drovtyggende. 
dj vr. fom tygger Drov. —— 
ber; foldes ogfan Drovtgzere. — drov⸗ 
vendt, adj.v. 1. ſom har glehnemgaaet 
brsetyganiag. Det drøvtyngede "Foder, 
i fem alt fortidt er omtalt, forſlidt. ꝰ Des 
Weotyggede Tarvelighedolderr: Rahbek. 
Deanc Forf. brager oglaa val dtebs 
vege, ſom dog aldrig høres i den 'egents 
ig Bemæri, "San niaa.bog drovtyg 
leiſerae for mig Paa Ry) — —* 
ray, en. det; af tygge: Drev..." 

lſe, in. | Sorg, Bedrovelſe· 

mr) lg flade —— ” abe ede til Lyſt. ES SØRGER ; 
AU, prons pers, dat. og acc. dig. pl J. 
[EL bo. Beer, hworved sen Frie 
Inittelbart tiltaler en enkelt Perſon (i 
avle Cudelfe ell, Nominatid;) "Sprogs 
tren den anden grummakticaiſte Perſon. 
hr du den, ſom vil gisre det t (ell. Ce det 
hy, fem vil giore dø?) BZeg har alt fagt 
ig det, Dar gor dig herved ulykkelig. 
keg it betaf At fige Du til gen. 
brrafe dute, XX. 1. Hiatt cen med 

du, ſige Da ttte een. Han duter mig. 
h At dute (A. eftet Udtalen: dutte) ern 
Uge paa 3: lade, ſom man m. fuld Viẽ⸗ 
kt verd, at en. aaben har glort noget; 
Nat hau ei fan fragaae det. — Dime, 
—— den Atiftant ell. — 

i derſen e genfldigen ſſhe 
be til hinaue et være Duus mt, cen; 
år drikle Duusy inbgane denne Forening 
xd af drikke hinanden til. — Duusbroder, 
nx Cu Perfen, m. hoem man er Baus. 

te fta Ungdommen min D… Vi ere 
i & (Ligeledes br. Dun⸗ſeſter, 

kundt flelducre. ks . ÉN moler, et, en. plrer. En Guldmynt, fælt Halig af 2 Speciesdaleres Værdi, — Du⸗ 
Sa „et. fint. Suld, ſom bruges tif 
, Dude, 2, 3.7 Navn p. én Plante ; der 
ce tt meget almindeligt Ukrud i Gaden; 
te, Svingel. Loliwm temulentåm.… 
Be, fa. pl.-r… fS. Nufa. A. S. Duva.] M beliendt JFagleſlagt, hvoraf ben vilde 

» (] ! 
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Blovdwe (Columba oenas) ' 22" Sliven 
til en Huusfugl med mangfoldige Afarter, 
fom tildels benævnes efter Farven eller 

viſſe Egenſtaber. Nævrtes: Slot Duer, da 
menes ofteft be" forſtlellige Slags Huus⸗ 
duer. At lægge Duer til, handle med 
Duer. ”Det buldrer Fun lidt hvor Duer 
dandſe.“ Ordſpr. (ef: Ringeldue, Tors 
teldue, 0. fl.) =- Ducart, en. pl. - er. 
en. eykelt Art ell. Afadt af Duernes Slægt. 
Duebrodre, pl. et Navn,. ſom forduͤm 
aves Munkene iHellig ⸗Aands⸗Kloftve. 
uefanger ell. Durfæenger, en. den, ſom 

giver fig af m. at'fangẽ vilde, cl. frem⸗ 
mede tamme: Duer, Oe være ikke allene 
vante til at have med Duer at fraffe, 
men endog udlært⸗ Duefangere.“ Rahbek. 
BDuefarvé, en. lyſeblaa Farve, liig de 
vilde Markduers. (V. S. O.) bucftom 
adj. figurl. om en hoi Grad af Fromhed 
eller Sagtmodighed. (Rahbek. D. — 
Duehierte, et. figurts et meget framt Sind. 
»Niddingsverk fan "fylde, felv met. Galde 
et Duehierte, meer et Lovabryft,” Ohlenſchl. 
Duchuus, et. Sted, hvor taͤmme Duer 
have deres Dohold: og Rede. —F 
en. Et Navn, ſom gives. don almu 
der anfalder Hons og Ouer. Faleo pua- 
lumbamus. Ductrammer,en, 
ſom handler med tamme Duſer. Due 
métt, et, Duers Skarn, Dueffarns ” Due 
poſtei/ en. Duer hågte i en Poftei, Did 
tede, en. Duer Hede. Dueflag, dt. 
dD. ff. Duehuus; ell. cgentir et Opholds⸗ 
Fed fo Duer p. et⸗Loft, mm) em Udbyg le: 
nf Breder og Tralitert' pl Gan af" 
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Stang, RBueſteg,en: | Segal Duer 
Dueſuppe, x»n. Suppe togt p. Duer/ font 
ifær gives Sygern Dieuntze,en En 
ung, itte fuldøbren Due. Duerik en: 
fer Buernes von mn Sandur, 2. 
Xåudber, Tåuberid) 

: Due, von, 1. har. [IIt . duga. A. S. 
Augaun.] .1. have de fornsdne Eyenſtaber 
til en vis Brug, dære brugbar, beqvein, 
nyttig. til noget. Han duer ikke til dette 
Embede, Det duer ikke til noget. Ogfaa 
i de Tale act. Hvpad der düer noget, be⸗ 
bones han felo. i jet duce infet. så ler 

„vodt, paſſende (altid ma Negtelſe. 
Gan gler tun hvabſdeerilke duer.Det 
duer Pike (er itke godt, tlenligt)” at. Ve 
hondle Jordẽn på deune Maabe. Det 
Sucre ilke, at lade unge : 
sætedlofe, ==" Suelig, dd.” 1, ſom duet t. 
at giore noget, brugbar, dygtig, bBeqveni 
Civf. Filter.) At være duelig til: noget: 
En då) Mand, en d. Arbeider (fom overs 

- hovedet et dygtig, vel ſtikket. Ou lever, 
du eft karſt eg ftært og duelig.” Eygald. ”At 
vi drage de duelige Hænder bort fra den 
nødvendige Gierning.“ Mynſter. 2. J 
Almueſproget br. duelig deels for: flittig, 

enneffer være " 



" Molefe Ting. ron. 

… 

at væ 

i vært af væve K 

Due — Dug. 
piabelbelig; s deels om den, Der er tiditz 
pen: Feœrde om Morgenen fogfan morgen⸗ 

uelig.) — Heraf: Duelighed, en. ud, pl. 
Dygtighed, Begvemhed. . ” Duelighed er 
den E Egerab, hvorved en: Ting fan gisre 
noget; Beqvemhed, den, hvarved dev fan 
blive til noget. — br. derfor of⸗ 
teſt om Menneffers . fi en om Dyr eler 

en forældet, nu fife 
£; (Moth.) 

e (fom endnu 

. Due, v. a. 1. 

* brugeli —* dy 
om Duelſe for: 

br, 1 Fyen.) ypp 

Geraf: duellere, v. n. 1. (har.) 
at holde Tvefamp. . At duellere med cen. 
Duerit en. S. under Due. 

Duft, en. ub. pl (2. Duft), en n ftævt 
Lugt, fom tillige er beh arig , f. Gr. af 

lomſter, Regelfe; en ft net. (als 
drig om ubehagelig 5 Bemeerk. 
Meelſtev, og tyÉ — Moth anført 
i B. 6. Ordb., bruges det nu ikke. Jof. 
Dyſt.] — duftrig, ad j. rig paa Wellugt. 

ige Blomfter.= Grundtvig. 
ufto v..d.1. (har) .give En t eller 

Betugt fra fig… Blomfterne dufte ftærkeft 
om Aftenen. — Duften, en. bet, at nog 
dufter. årer aan er Blomſten i fin eg 
ten.” J. Smidth. 

1. Dug, en. (langt u.) pl. Duge. [9. 
. vænnet Zai, iſer Linnedz br. 

meft i Sammenfætning, f. €. Kammer⸗ 
dug, Retteldug/ Seildug. 
Klæde, ifær anet ; en Borddug. 
brede de Dugen; hætte Bord. At holde Dug 
så Di få m. sen. — Heraf: Dugſvend, en. 
fore. en Tiener, ſom dakkede Bordet, 

eg tog vare p. det, dertil hører,, (Tåffels Bø 
dælfen.) 3. et lignende Klodningeſtykke. 
S. Bryſtdug, Halsdug, Hodeddug, o. 6 
4. I Bemær elfen: rå (2. Zu d) fores 
kommer det fun; f Gammenfætninger : 
Dugmåger, en. ben, bvig Gaanbværl.er 

Klæde; en Klædevcever. (Dug⸗ 
magerfvend.) seugmageri, et. et. —8 Haande 

æ 
2, Dug, en. ud. pl. m fort ll. ffarpe 

tonet "AN —— ER Døågg. "ev: 
BEDE, fine Banddele, ſom falde, ukien⸗ 
delige for Oiet, fra Dunſtkredſen v. Jor⸗ 

—F en falder. Der falder 
bekå F en. Dug, der HAL 

f.€ 
J gt. "Duggens — og 

. Nær am Aftenen og, om. Natten. 
== Dug: D 

"ven ED 
dy ad 

San klart Sugpeslen f. ande 
Øer; Dutgz⸗ 

"tegn, en. meget filn Regn, (Moth.) Dugs 
” rødder, på Giberadber, fom flyde. ub. fra 
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Dude, en. pls-ler. (Sat, duellum,)- ſ. | 
Tvetamp; 

f, raa: . 

” Dug — Duft, 

en Plantes Rod ; svedt i Zordftowe 
fordi de tvætte Duggen til fig. ($.6.£ 
augvesd,, adj vdaad, fugtig af Ak 

”Kun en neppe m ærbelig Kre 
gvaade Græœs.. M. 

et, Vand el. Fugtighed af Dug, 
sædet, adj. v. busvaad. Dugva 
Cand.” Gerg. . 

Duggye, v. fi impers. og 
dugger ODuggen falder. 
nere.) beugge « Dr ng ”Ger Band 
Støv: er blevet — dugger f faldende 
fatte Strandes —*8* Stodfleth. 
exafz Dugget,… adj. v. vaad af Di 

dugfuld. At gaae i def duggede Gu 
Uvf. bedugge og dygge.) 
"Dugge v..a.1. , tt: Teglteg 

Duggebalst,, eL jætte [Inge Langhal 
knipper under. Tagftenerie. (Meth. & 
AR Ordet 5 (idet bekiendte og * 

Rette 
——— da b ſſe niger, fall 
Dufler,). 

Dug. 

act. 1. 
»v act. (fil 

Holm Énipper ke 

— 2 — —* pk ænder, et Slage fr 
Vilbænter 
- Dufte, en. —* x. Dode, i 

—5 — er * Gag ær cranog € 

Duffer i st Rætrært … ntterne | 

2. ét sævet * 9 
At 

At: pynte en. —8* rig ' 
en, Bukke (2.) 

3, billede, et. d. f. f. Duft 

ru lege, 
tr 3 3, Pupy * At. 

ut.fom et Barn, en I 

—— Dultehuns, et. St. Huu⸗ 

LIS * sige: * dn Mer 
* en PS en 

. Cu fe ſom — ã en Rat 
—R 8 ES. hvori Dyttetøl gicmnd 
Sun. er faa pen fom .et Dukkt 
—5 — et, Skueſpil m. udklædte 
** der foreſtille Perſoner 
—5 onetſpil. Eilſoe 

gås, en. —— el, Gio 
* Dukker Puntes. Vtieſtode 

nurrepiberier.“ Bagg. N. Kiim. Dr 

ter 

Dage Fee, et en Gamling af Dutbt o alt 
Segetøi far Børn. X hagdle med 
tel, Det ex itke andet ed 
moget, fon er alf for fat og fmdat, a 
gold og Barigbet, dal Duffetoier, I 
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n —8 er ubrugelig an 
Duffe, v.a.og u. 1. le. S. tbycgan, 
. andet, duden.] i. act, trytfe, 
negt (ler ſente noget faaledes ned i cl. . 
* noget, (ifær noget flydende) at Tin⸗ 
ca ſtirles cl. overhydles deraf. De dub 
ce ham ned i. Soen. At d. en Gund 
nder Bandet. At d. Gougdet under Dvs 
* suder Bandet. At N e fig (1 Sans 

Rear 5* dufter for Bø ernes 
kk,” A. Stub. ”Den ſtolte Havets 
ka, ver Orlogéføane dufter,” Bags. 

me fig under Vandet. At dukke op, 
mme igien op over Vandet. Man ſaae oriſti 
tr feart d. ned, jnart d. op igien. (8. 
10) At &, 2 e Velge fig under 
* —— —— under. 

Dulfteen, en. Gt lags Dropftem, ſom 
xratter Dele af Vortriget, der levne 
Bea | den bule Steen deres Form og fø. 
x. (Brianid. Mineral. 6. 10.) 

, en. pl.-er. et muficalg In⸗ 
went til at blæfe paa, af æræ, med 
MHRetfingrar i Form af et 
Dulle, en. pl.-r. [af Due.] i dagl. og 
d Zalebrug: et Fruentimmer, fom lo 
—*8* til fig, et loſt Fru entimmer, 
Etiege. »En af diſſe er fmaa, 
um leder om med Fe egl Bagg. … 

&v.n.0ga.1. 1. neutr, hvile i 
kenram , holde op imellem (interquie- 
tere, —* — Heraf om —— tage 

lindret, give efter. Pinen.begynder at 
ulme (dolor remittit. Moth.) . ”Og 
ur Gang hans Smerte dulnrer,” 
ædt, — Det dulmer i Velvet >: Gtors 

gtnes. Solen dulmer, gaaer un⸗ 
—* ” Moth. 2. flumre, fove en let 
Jern. (mot, 3 den Smaalandfke Dial. 
vlaa. Fre.) 3. act. lindre. ”Xt døve 
meme Død, at. dulme ders Pine.” 
tenerfen, Du venlig dulmer Livets 
Raie,” Zhaarnp. ꝰ»At dulme, men ikke 
brede Smerten,” Mynſter. — f: 
"almen, eh, 1. Tilſtand, hvori Lindring 
Het, eler Smerter a eftage, Smertenẽ 

men 2. Slumren.“ Den Hvile er ikke 
Pale, iffe Enero Dulmen.” Rothe. 
Jim, dj, pl.-me. 1. (4.6. dump.) 
om et fan tale, ſtum (hvilket na dog 35 
så br.) At være døv og dum. 2. (3. 
par.) iffe Har, dunkel, mørtladen. 
lor cefomtner ligeledes ſielden. ”Hans Øine 
—XR (D. Blbel.) Eu dum 

* 20 uaden SGlauds. color" aridas. 
om ogſaa har adj. dumſynet. 

3: ev sden: dæmpet, iffe klar, nem⸗ 
trængende. Klotten har en dum Lyd. 
(Moth. Nu flelden. Mrs med ei * 
Tider: dump, af det T.) 
fom fattes fund —** og RDNS. 
greb; —8 enfoldig, af wzereee 
ner. (jvf. indffrændet, enfoldig, fløv.) 
”Dum faldeé den » der et fan fatte Livets 
nit gender; flev den, der iffe kar feſte 

pmærtfomhed paa hvad .fom fores 
—* P. E. Muͤller. — object. form ſteer 
uden Forſtand, toſſet. Det var dumt tort, 
Gn då, Gtreg, Handling. = —— 
adj. driſtig uden Forftand, driftig pa 

E Maade. ”Gan flubfede over * 
aarlige T dumdriſtige Foretagende.“ 
Bagg. R. Klim. ”Dere DumSriftige vo⸗ 

- ver en Sag, hvis Fare han ikke —* 
el. fan begribe.” Sporon, — Deraf: Dum⸗ 

ged, en, ud. pl. “Skulde man til⸗ 
troe dem Dumdriſtighed nok fil: fan ſor⸗ 
vovent et Stridt I” —— - Dums 
hed, en. Beſtaffenheden at 
være dum, — fans D. gaaer 
vidt, 2. pl.-er. en dum Handling. At 
hegaae mange Dumheder. =>" Dummers 

ed, et. rian, en. i dagl. Zals: 
en dum — en RBgrꝛ 
8 . ſ. Lyden af et tungt 
—X gabet f ſelv. (Baggefen.) Ran 
Hørte et Dump I Vandet. 

J 

Dumpe, v. nm. 1. (aJ falde pludfelig, i 
falde ned; ifær om det, hvis Fald høres, 
og fom falder tungt. (i dagl. J.) 

dre, v. m. 1. ve en 
ft k, giennemtrængen e Syd. 
Det dundrede i Jorden. — Ka⸗ 
nonernes Dundren. ”Med dundrende 
Vrag dens Brøl giennem Afgrunden fvæs 
ver.” Pram. ”"Rullenhe Slag [an s Hbeel⸗ 
vingen dundred.“ berg. (i bå les et 
Dunder, en dundrende kyd.) 
Dundſe, v. a2. 1. ib. Vole: "flaae, puffe 

med knyttet Rave. At d. ten | i Rosoen. 
at dunke. 7 

une, dunes, unet, f ander D 
k, en. pl.-e. 1. en liden me, 

der indeholder omfr. det Halve af en Ot⸗ 
ting. En D. Sild. 2. en Leerkrukke ell. 
Leerflaſte med ſmal Hals og m. en Lant, 
En ZØldunk, Bræn eviinédunt, 

2, Dunk, et. pl. * FE Næves 
flag. At give cen ”S Junk Moth.)  : 

Dunte, v. a. 1. flane, fane puffe, 
iſer m. Hœndorne. At dunke cen i Ryg⸗ 
gen. (Moth.) 

Fel, adj. pl. duntle. II. duntei)] 
ikke lys ell. klar, noget mørt. (Dette frem⸗ 
mede Ord br; fædvanlig om en ringere 
Grad af Mørke, ell. ſigurl. om uklarhed 
i Tanker, Foreftillinger og deres Ubdtryt. 
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i MDunkel — Duun 

tllen, ſom Helberg vil faftfætte mel⸗ 
kem dunkel og mork, er dog mere vilfaars 
fig, end nødvendig, og fun tildeels hieni⸗ 
let" ved" en. fildigere Talebrug.) Dunkle 
Farver i- et Maleri. 

En d. Still, et dunkelt (utydeligt) uds 
tryk, *Eller at diſſe Svar vare faa. dun⸗ 
Fie, at” deres Mening paa ingen Maade 
unde udfindes.“ O. Guidb. — Dunkel⸗ 
hed, en. ud. pl. Marthcd, Morke. Dfs 

url. é hans Foredrag herſter me⸗ 
Dunketlhed.  (QNindre. rigtig er vel 

. Brugen, hvor man netop vil betegne et 
"fyft. Merle.  -f. Ex. ”Jeg holder meer af 
Morket, ben rette ravneſorte Dunkelhed,. 
hvori man uutet fleece J. £. Heiberg.) 
Dunkreft, ſ. Dontr: 
Dunſt, en. pl.- er: 

fh, undertiden ikke fonlig Damp; meget 
fre Bunddele ellet andre fugtige Smaa⸗ 

ele; der ovftige fra.fafte elg flydende Leger 
mer. pl. Dunfter br. fjær maar man tager 
HOenſyn gaa Mængden ell. Beſtaffenheden 
af diſſe Smaadelc.(Luften er fuld af 
Dunſter. Grove, fine, ſtadelige, gvælende 
Dunſter.) Dunſter ſamle fig til Draa⸗ 
ber, og ved en. ſtorre Grad af Kulde til 
Rim sl, Jib.“: E. Heiberg. sing: naat 
de betragtes: og Sintale& " fom et Hrelt. 
Dunſten af fogende.Vand.… . (S. Damp, 
sem, Qos.) figurl. “Jeg elſter — Gloe⸗ 
dens Dunſt og Xrens Røg.” Baggeſen. 
ditenftfuld, adk fuld. af, opfyldt med 
Dunſter. Dunſthul, et. , fin Aabning, 
hvorigiennem Dunſten gaaer ud. (Fle 
ſcher.) Dunfttreds, en Et med Dunſter 
opfyldt Rum,; der omgiver et Legeme; ifæt 
om. dem, med Dunſter opfyldte Luftkreds, 
der omgiver Jorden og amte Planeter. 
Loeſphee rele Bess ig 

. . un e en. o Fo ]t un 

frede. (v. Aph.) ka i ' 
Dunſte, v.n. 1. (har og er.): ſtilles fra 

vopſtige fra:t:Stikkelfen af Dunſt; dampe, 
Jorden dunſter. At dunſte 
borte, tabe 'fig I Dunft: At dunſte ud, 
Tomme ud af: i mærkelig. Dunſt. 
Dup, Dupfto, ſ. Dop. 
Duſin, ct, pl.ser; IE. Dozen. Fr. dou= 
mine.] Et Antal af 12… Et D. Kuaps 
per. . J Dufinviis. '.  '- 

Duff, cen. pl.e. noget, der beſtaaer 
-» af flere, 4 een Ende cf. med Stilkene ſam⸗ 
menbundne Stykker, af ſaadan Øfitlelfe, 

tiener tir prnbelfe. (ivf. 
En Bie erdurf ,. 
an Klæderne. 

En Duft i J 
Du. 

4 
! L 
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Et dunkelt Veir. Du 
Dunkle (uklare) Foreftillinger, Begreber. 

t. Ditft.] en 

deũux. 

bort, blive 

"Arme!" Evald. 

født. 

” | 

55" SER 
es Faglene, ſom Mde nærmer GE 
under, de grovere og ſtorre Fledre, ifær 
Bugen. figurl, Duun paa Hagen, 
tidtigſte Stiæg , der endnu er blett, | 

un, == duunblod, adj. meget bl 
om Duun. Duundyne, en. D. fon 
Adt allene m. Duun. Duunnfieder, 
maa Fiedre paa en Fugl, fom 6 
Duun, eller tildels kaune venhtich 
Duun. Duumfugl, en. Fugl, ſom 
Duumn*k Mængde. og. hvis Duun bent 
duunhaaret, adj. fom:Har.meget b 
Haar, liig Duun. En ånmhaaret Plat 
ſtongel. (Hornemanu.) dimnhaget, 
fom endnu ef har flivt Skiceg, men 
blode Saar ef. Duun: om Haden. ”S 
duunhagede Drenge, ſom nys var 
pede ud. af Reden.“ Rahbek. Tu 
hamnter,.en, En Vandplaute, hvis / 
udgisr'en' rund, kolledannet Stang, 
omvoret med et Slags fløtelsagtig Du: 
(Donnemors, Donnemorstelle.) Typ 
—datifolia. duunlas, .adj; . fom er ul 
Duun. Moth.) Duungvaſt, en. Or 
beſat med. Dunn; f. Cr. Putderge 
Duunfeng, en. - Seng med Duundon 

æg, et. "det tidligſte Etiæg I 
— une, v. 363 — 
el. Quunfiedre af. (Moth.) — dunes, 
dep. faae Duun, eller de forſte Fich 
Com Fugle. Moth.) — dunet, adj. 1.! 
fat. med Duun. Min Kiole er hb 
anffe Dunet. 2. om Fugleunger: 
at faget Duun ell. Duunßebre. (Kol 
Duus, n. a. f. under Du. 
. Duus, et fordærvet Ord af det Fram 

To Mine p. een Side af en 28 
ning.… Duus Es >: To og Ken. (S 
Creieduus.) . 
"Duus, et Ord, ſom forekommer i Lel 

nſt⸗ maaden: i Guus og. Duus (o: i Gviit 
Crærm, i.ct overdaadigt Levnct) og riv 
ligvlis horer til bem, der ſtylde Xim 
eres .Dpiindelfe, At leve I Surs 

Duve eller due, v,n. 1. her. [mad 
beflægtet med H. douwen, irykke, fle 
J Skibs ſproget: 1. om den vuggende Ti 
vægelfe, et ſeilende Skib v. Bolgegan— 
har efter fin Længde. 2. At duve op im 
en Havn, fitæbe at nærme fig fanme 
ſeile op imod den, helſt naar det ſteer wi 
en ikke gunſtig Vind. Man figer ogſe⸗ 
At duve op imod Vinden. At duve fans 
an. ”Iltrættet duver hun mig an, ? 

Kig. u. 4. 
. Duel, adj. modbybelig, fian, vann 
(om det, fom byder imod Smagen, ſet 
det ev dovent, alt for fork, eller all (f 

Cu dval Drik. Den Fik i" 
for dval. V. S. O. 

Dvale, en. ud på. IJel. Dvali.] d 
meget dyb Søvn, hvoraf man ille let oel⸗ 



Doale — Deau. 485 Ddveile — Dpbtænkende. 

bs, "Side Sen de flige en Pvale.“ 
R. 3, Xt falde i Dvale. Han ſaaſom 
ren Dvele appaagnede.“ Holb. P. Paars. 
Røget Due ligge. om Vinteren i Dvale. 
under ſad Tale ligger Falſthed i Dvale.“ 
Idiyr. ſigurl. Han ligger nu: reent i 
d. (ce retut. udirtſam.) Den Gag hat 
was ligget Dvale. 2. i ældre Danſk: 
det, f. Gr. i K. B. Talemaaden: At 
caacs i DDale. ”Den, fom det naaer, 
tal rvig Dvale fængfie.” Evald. Deraf: 
Doalebet, n.s, En giftig Urts Navn. 
Handragøra -Atropa. Dvabedrit, en. 
d hvorefter man fåldet i Dvale, Sove⸗ 
rf, (Grundtvig.): dvalded,adj. poet. 
cdiunken f.en byd Dvale. ”Du falder, 
var otaas de dveledede Flottå”.P. p. 
kimase, Dvaleftand, en. Tilftander, 
t ligge I Dvale. Biernes Dvaleſtand. 
Den Varme, ſom er nok til at holde den 
f five £ Fr Dvaleſtand.“ Fleiſcher. 
delctid, en. Tid, hvori cen .ligger då 

b. 35 2) J begge Bemærfelfer lidet 
tagcligt. . 

Dudg, et. ud. pl. IT. Zwilch. &v. 
helk,) et Slags grovt; ſtivt, glind⸗ 
ute Serred, ſom lægges imellem DYder⸗ 
itt sg Dræften Kleder.7 
ny en. pl.-e. (3 Drerge. A.GS. 

werg.) et udvoret Menneſke af. en una⸗ 
nlig lan og liden Stikfelfe. J Sam⸗ 
tslæte. sm andre Zing, ſom eve uſerd⸗ 
alig lave. (Sieldnere om Fruentimre: 
verginde. B. S. O.) = Dvergemgal, 
ſerdum ef Navn, ſom gaves Echo ell. 
utint (fordi man froede, det var: et 
Bar af Dvergene i Skove eller Bierxge.) 
vergrveext, ren. uſœdvanlig, unaturlig 
Bert. ”Kun —— — fan Saden 
ie.” Nord. Brun. — Dverghat, en. Et 
lezs Govetilintk, hvorom Overtro fordum 
Mee, at man ved at bore ˖det fundet 
fre fig ufanlig« (XV. 6. O.) Dverg⸗ 
te, en. En uſedvanlig lav Plante. 
» køb.) , St. meget lav⸗ 
mme Fragttræer, ſom holdes. under 
lg Beſtering, og ſom tilforn brugtes 
enlig i Haverne. . F 
FYN en. En Gkibskoſt, en, Spaber. 

Dait, v,n. 1. hor, ſI. dvelia, gå. T. 
alan.) 1. blive, opholde fig p. et Sted. 
T dvæle vi ifffe længe. 2. teve, bie 
te cm et nnyttigt, utilbørligt Ophold. 
Ktlænge pil han dvæle med fit Svar ! 
lom ihu, åt Døden dvæler ikke.“ Sir, 
112, *At Svæle er at være feendrægs 
laden Aarfag.”” Sporon. (jvf. sove.) — 
alen, en. Toven, Ophold. Dvæler, 

em den, fått. dvckler; en Noler. (mn 
bergs Ordb.) HINE 
. Dyb,.adj. (I. diupr. A. S. deop.] 
1. ſom er under den almindelige dl. under 
en antagen horizontal kinie, nærmere Jor⸗ 
"bens Midelpunkt; i Modſetning til hei. 
(ſaavel abaol. ſom i Forbindelfe med Ord, 
Der: udtrykke Maalet p. Dybheden.) Det 
forter dybt i Jorden. Graven er iffe 

. Gun d. Afgrund. At greve dybt i 
ovden. Brønden er tyve Alen dyb. Hvor 
b er Kielderen? To Alen. — Ogfna å 

Modfætning til flad," Dybe Tallerkener. 
En 3. Staal: — Ligeledes m. Henſyn til 
Afftanden imellem den sverfte Flade og 
Grunden' eller Bunden. Et dybt Vand; 
d. Snee. Et dybt. Saar. 2. om Afs 
fanden" jmellem den. uderfte. og inderſte 
Side. Huſet er tove Alen dybt (i Mo 
fætn, til Breden ell. Længden.) "Dette 
Huus er meget dyht i Forhold t. Breden:; 
ler ahsol. ogt en vid, horizontaͤl Af⸗ 
ſtand. At reiſe dybt ind i Landet; Han 
vovebe fig dybt (langt) ind i Skoven. 
8: uegentl. og figur. :t adſtillige Udtrok: 
At gisre et dybt Buk, at bukke fig. dybt. 
End. Hilſen. Es ð. Ydmygelſe, For⸗ 
nedrelſe. Dyb Sorg (deels om en meget 
heftig. Sorg; beelg om Csrgrtragt, der 
ſtuide tilkendegive en ſaadan Sorg. At 
bære; gade i d. Sorg.) En dyb Sovn 
(meget fung.) At være, fidde dðybe Tan⸗ 
er, Betragtninger. En d. Tanihed Cale 
mindelig, fuldfommen.). Et dybt SUE 
At være dybt i Gield. En d&,.femmeligs 
hed; d. Smerte. . Det er dybt indpræget 
i.min Grindring. En dyb (meget grun⸗ 
dig) Indſigt. &n dyb Forftand, en: dyb 
Zænter. = Dybfad, et. Et dybhulet Fad, 
Sobemadsfad. (Colbing.): ” dyb , dj: 
fom har dybe Furer. dybgacetde, adj. x. 
ſom ganer dybt ned. En åd. Nodu: dybs 

nende Skibe. Dybhammer el Dybe: 
ammer, en. En lang Hammer, ſom 

Kleinſmede bruge t. at hule og dybe Laaſe 
med," Moth, » adj. fom ge 
dybt udhulet, alventus. (Golding.): dyb: 

LG adj.” d. f. f. ſweirvgget. (Sdldiug.) . 
dybſeende, adj. ſom feer dybt, hær dyb 
Indfigt i noget; eftertenkſom. (, S. O. 
dybfindig, adj. ſom har Evne og Fœrdig⸗ 
—* fil at forfølge Begreber i deres Bea 
anddele, HI at. opnage en. ved: alvorlig 

Tenkning erhvervet hoiere Grad og Klare 
hed ei Indſigt; ſom tænker dybt,. ikte nm 
m: løfe, overfladelige Foreſtillinger (ogſaa 
object. dybſindige Betragtninger. Eu d. 
Lærdom. Lan feér d. nd.) Dybfindig⸗ 
cd, en. ud. pl. den Egenſtab ell. Beſtaf⸗ 

fenhed, at være dybfindig. bſorgende, 
adj. v. ſom ſorger dybt. En d. Enke. 
(V. S. O.) Sybtæntende, adj. v. - fom 
granſtker nøfe, toenker dybt ind i Tingene. 
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, et Sted, hvor der' et dybt. 

laugt mere i Dy 

, Monften Eller fun 

2 

⸗ 

Dybvod, ef. Vod eller, Fiffergarn, der 
ættes i en betydelig Dybde i Havet, jvf. 

Bundtarn) hvor denne findes nær Kyſten. 
(noge af de anførte Gammenfætn. med 
Participier br. ogſaa i Formen: dybts 

haaende, dybtſeende, bybtførgende, dybt⸗ 
tænkende; ſtiondt da hellere adflilt.). 
Dyb, et. pl. d. f. II. Diunp. A.S. Dypa.] 

et Sted, * s Grund et i en vid Afſtand fra 
dets sverfte Kant el. Flade; et dybt Sted, 

Havets Dyb. 
Et bundleft Dyb. At maale Dybet. øl, 
meft. hos Digtere. ”Dybene føle Valhals 
Me.” Cvalbd. . ”Til evige Nat, til Dy⸗ 
benes Gkngger.” Gers, — Dybslod, et. 
kod i en Snor, hvormed man lodder ell. 
maaler Havets de, (Dybsline. Moth.) 
. Døbde, en. pl.-t. ſGoth. Dinpitha..R. 
6. Diepte.] affenheden, at være dyb, 
Dybhed; ifær for fad vids fom den er en 

. Admaaling. At maale Havs 
nens, Huſets e. Dette Huus har 

» eud i Breden. — 
Havets forſtiellige der. 2. Sieldnere 
ſigurl. og I pl. for: Dyb, det Dybe, In⸗ 
derſte, Wudgrundelige, ”At kiende, hvilke 
Dybðer ere fliulte I Menneſtets Inderfte.” 

flue ind i de tinte⸗ 
lige Tings forborgne Dybder.” Samme. 
Dybe, v. a. 1. [3. dypa.] 1. gisre at 
noget fonfer' dybere. t dybe Ploven. 
(Voth.) I Giælland ogſaa: at dybne Plo⸗ 
En: Gietſtngs Sandoecon. I, 430. (mobf. 
at lette Ploven.) 2. gisre noget dybere, 
eller mere huult, fordybe. (flelden.) 
Ryd, en. pl.-er. [ . og gt. D. Dygd. 

A. S. Dagud.] 1. egentl. og oprindeli⸗ 
gen: Kraft, Evne. (af due. fi dygtig.) 

eflægfet med denne forældede Vem. er 
2. Beſtaffenheden v. en Ting, at Have de 
fil dene Beftemmelfe hørende Egenſtaber; 
elev en entelt af ſaadanne Egenſtaber. 
hores endnu i Taleſproget.) Den pund 
og mange Dyder. Det er. netop Dyden 

ved denne Viin, at den ſtummer. 3. mos 
ralſt Frerdighed t at tænke og handle overs 
egnsftemmende med Pligt og Menneſtett 
Hojer Beſtemmelſe; uße 
klende dg udeve det Gode. (ſaavel i abs 
fract Betydning ud. pl., ſom concret. om 

enbkelte Udsvalſer af Dyden.) . At beflitte 
fs p. "Dyd. og gode Seder. Forſtiel paa 

. og gode Handlinger. En ved Kræfs 
ternes Aftagelſe aftvangen Dyd, ev ingen 
Dyd; Baſth. Borgerlige, huuslige Spy⸗ 
der, D. og Laſt. (f. Udyd.) Dyder og 
Lyder: — dydefuld, adj. ſom har mange 
Oyder, befidder Dyd i udmærfet Grad. 
Dydelære, en. (V. S. 2.), f. Pligtlære, 
Sædelære, — Dydsmenfter, et. ,Et Møns 
ſter p. Dyd, eon fom er i hoi Grad dydig. 

Dydig, adj. ſom befidder Dyd overho⸗ 
vedet ; eder fom er grundet i, ſtemmer 

bd 

' 
a 
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for at optage noget. — DylTeri, 

d i at er: 

: Dødig — Den. 
avereent med Byder. En dydig 
dyditge Handlinger. 
Dye fig, v.recipr, 1. holde fig tilb 

holde. fig rolig, bare fig. Den Dreng 
ikke dye fg; han ſtal altid giere For 
(d e å . 3 8. G. O. dyge, dug 

det ſidſte ganſte imod ndotalen.) 
e, v. a. 1. [af Dug.] vante, 

—8 bane: med Band. (RD 
S.GS. O.) Deraf: dygvaad, adj. d. 
dyngvaad. (8. 6. D.) 
Dygtig; adj. ſR. S. og So. dugt 

af. Dygds.f. Dyd, og due.] 1. fom! 
til noget, begvem, duelig. fon er 
vre til denne Forretning. ”Gi til 
driſt Par Zjden længer dygtig.” Grund 
gun 8 Xebeler. En ð. av i fit Du 

r, ſterk, valdig. ig id 
Rign. ' Son ft dygtige Bank. * | 
har dygtige Rødder. — adv. dygtig 
—* Gan blev ; ne ni 

en. .e SUE på cqven 

Dykke, v. lg oga. ſ. dufte. 
” er, en. pl.-e. den, ſom bef 

erbighed i at dukke ged til Bunder 
vet, og at opholde fig ber i nogen 

i, et. få 
der hører til en Dykkers Sonft cder I 

dannet Maſtine, opfundet fil at fun 
denne, med minbre Bauſkelighed, dufk 
Havets Bund. 

Ilge / Ve a. (cldre Skrivem. M 

I. [FL Dy. 7. 
Dung.] Gun —R af fafte Smae 

Bædfte; Jord (Sand, Leer o 
blandet med Vand; flydende Urcenlig 
At fonfe ned,i Dyndet. »*At nodtr« 
om Dynd paa Gaderne.” Mid. 7 

dynd, Moſedynd. ”Du fane, ats 
met. ct blandet med eve ? É 
, ål. = dyndet, adj. a 

overſtrenket med Dynd. dondet 

.ſom ér 3 
Dyndpel, SN 

Dyadpyt. (Arreboe.) dterv, 
. fom æltes af Dynd, der tages af Ler 
moſer; Æltetørv. 8 
. Dyne, en. pl.-r. Imaaſtee af Dun 
Et Baar ell, Overtræb, fyldt med I 
ell. Fiedre, tX at ligge paa eller bede 
fig m. i Sengen; Sengedyne. (6. Pu 
Bilforn. havdes ogſaa Bæenkedyner (£ 
der.) At bielpe een af Dynen i Halm 
bringe cen i flettere Tilfarz. = 
fyld, ct. bet, hvormed en Syne er fl 

ynevaar, et. det Vaar, ſom, fold ? 
Fiedre ell. Dunn, udgisr Dyner; if. v 
Slags Zat; ſom dertil iſer bruges. 

Ø 
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Dynge — Dor. 

4 ét. én 

*5 lydt, fon DB, e 
ft anden. 
BE) ⏑ fan Dare adp? 
iz mere end eet Sted; men en Dynge 
tet paa ret Sted allene , og ich 
lizge i en Hob. Sporon, — 

auv. 

Dynge, v. a. 1. lægge eller dafte pan 
— en Dynge; — eee — 

. Op, paa, 1 

så * op. (f.- 3 be Syrh 
mor sug meget p. —— ey Sine 

| mo en Sym 

a 5— "alt Synge man vp. bom. e 
magt 7 —* 1 for Mængde se 

gantffe vand, glenneme 21 
kt. (Mots der ogfaa har et Adj. Syng, 
le ret tør, palpvadDd. S. dygge.) 
"Une Øl f. Denning. 

overſtryge med Kalt ” 
GBies; gt fe, el. gisre Figurer i Gips⸗ 
hær og Bar ge. Moth. (forælder.) Der⸗ 
st DymmiBevært, et. det, ſom er gipſet; 
brituigning med Sms. Stucatur.) 
Dyppe, vw, å. 1. [A. 6. dyppan. 31. 

St. duxsæ.] putte noget ned i 
LSE hr at Dee bet eller btobe bet: 

an er noget i Van 
ke heelt at ſænke det —8*8 eller man 
£ det Band, ſom man ſtrax igien 
føge sp: men ſenker Bel fom ſtal 

Welt. — ahsol. At d. kintei 
Bond m. en feng Dpløsning af Farve⸗ 
sat.) = Dypninig , em | Le. Gidrs - 
* at dyppe. — en, i. de 

2. be, hvori noget by f. Dypnin rs 

1 Bree ti til 
Dyr, g —* G. deor.] 1. ſom 
i — * — fofter meget (foftbar. 
det et dyeg I Aar, er langt dyrere en 
fir, Det vil & »e big en dyr Rcifg 
dere Doume i Dyredomme;, 
tget dyrt. At betale, klobe noget - 4 

e. d. Tale. Det Itl. Dyra⸗ 
mr faren heel anden Bemærk.) 2. for 

megren Beteaw⸗ foraarfaget 

3 en. dre Ed; at fværge hølt og 
nt, == dyrchar, ne 1. koſtbar, koſte⸗ 

tf megen Værdi Dyrebare Klæder, en 
Gwykket. s Moder 9a9 

u —* Sting” 1 Mofe Bog. 24 

Ve 

dynges rekiobte 

⸗ 

er Dyr. * d 

2. fom men fækte hel Priit saa ,: ågfer” 
hoit. Vort 6 er dyrebart * a ** 
eget.” Evald. Den ebare Fid. Min 
dyrebare Ven. — Dera Igreben en. 
ud. pl. (fieldnere, end. di dyrekiobt 
adj. dom. ev kisbt dyrt, betalt dyrt, Dy⸗ 

te Erfaringer. ”Dit dyrefie bte Held 
med Btigdom dig berige.“ F. Schmidt. 
»Den dyrekiobte Oldede er fun fort”. G. 
* (I svrvigt.meft I Prædikener og 

Her theol. Stiil. dyrekiobte Tilhørere!) — 
ed, en. ud. pl. Beſtaffenheden, at 

noget ev: dyrt, i hel Priis. — 
ea. bruges undertiden fom et. ſammenſat 
Subſt. for: dyr Tid; dog flelden m. Arts 
Der kom Dyrti 3 Hungersnod i Lander, 
3 SÅ SS — (men: i deume dyre 

"Dyr, et. pl. d. ſ. IJ. Dyr. A.S. Deot.] 
1. et med organiſeret Legeme og Bevæs 
elſesevyne begavet Væfen; et levende Gæs 
en. ER emnet, fom Dyr betragtet, Bilde, 

-tannme Dyr, umælen 
VBanddvr, Huasdyr. —E DIE 
2. i moſtroœnket Betydn. om vilde Dyr af 
Hiorteſficegten (f. Elsdyr, Krondyr, René: i 

3) men færd. om Daadyr og Raa 
t jage, finde et Dyr. Der er mange 

i denne Dytehave, —a) Dyrleie, et. Gred, 
hvor et vildt Dyr har fit Leie. Dyrliy, 
et. det tin, , (om Dorene leve ( 855 
til Menneſte —* J. rar, . Dyrlæge, 
en. den, fom har lag fø efter! den Videns 
ſtab, at læge 3 7 Huusdyr. 
Deraf: Dyrlægefonft, el. (Ars veteri- 
naria; Weterinairs —X ) Dyrs 
lægeffole, en. Stiftelſe, hvor Dyelæges 
konſten læres og fyge Dyr helbredes, — 

ære, en. ud, pl. den Deel af Ratur⸗ 
hiſtorien, fom handler om urene; Zoo⸗ 
logle. (v. A ph.) rm er, en. 

Maler, der —R har lagt tan efter at 
male Dyr. Dyorplante, en. 
dyr, Dyrſtykke, et. Gt maler bol 
Hovedgienſtand er Dyr. Voggeſen. (ſaa⸗ 
ledes: Blomſterſtykte, Frugtſtyike.) Dyr: 
væfen, et. Gt Gæfen af dyriſt Natur, 
fom hører til Oyreriget, . (T. Rothe. — 
b) Dyreart, en. Gu vis Art Dyv, et en⸗ 
telt Glagø Dyr. Dyréclaffe, en, En 
ere uddeling af Dyr , fon befaler 

yrefloe og Arter. pre 
32 en. —— hvori man fader file 
Dyr fæmpe m. hinanden, ell⸗Menneſter 

Es MED, EM ør — ves 
„en. 1. » f. Dyrehave 

) 2. f Norge, en Jndretning eller st 
—ãXä fil at fange ſtadeligt Bildt. 
Dyregarn; et. G. ſom fpændes iSkovene 
for at drive Biidtet ſammen. pregrev, 

1. Grav eller Kule, hvor vilde Dyr, 
holdes levende. (QMNoth,) 2. Grav til at 

… fange vilde Dyrt i. Dycehaar, 

Dyrtid, i 

pl. «Daar 



Ddyrehave — Dyre. 

Dørs Sud, ave, en. inte 
Ste fer * —— lee Rå 
men e og Daadyr ope 

ehiſtorie, en. ve 
Dyre nd en. Hud af et D 

weffigd Dyrehule, en. H. bleg 
bH bang —* Sele. —— 

e ing. od, et. 
Dyrs men ſerd bar Raas el. Daa⸗ 
Dyrebreds, en. JAſtronomien: den 

, el. det Himmelbelte imellem Vens 
lene, hvori Planeterne bevæge fig 'og 
gg nmeltegn "findes - —— ” 

ell c, en. Kollen af 'et ſtudt Dyr dl. 
Hiort. (G. Relle, 2.) Dyreleie, 
fed i⸗ Skoven, hvor Der have: deres 
Moth.). Dyrerid, et, Tiden, da 
Dyr parre fig. (Moth.) Dyrerigge, 
NRaturhiſtorlen; hele Antallet af Dyr, DH 
ndes i Naturen; 
eriget og 

4 Mobfætning til 
Seeenihet. 

n af en Hiort, et Daadyt ell. Kaas 

et Dyr; men 4 aben Bemærf. 
gt Dyreſtind. Dyreſtinds Handffer. 
ægt, en. En egen: Slægt af. Dyr, 
affattet flere Arter. yreftade, 

i Skoven, hvor et Dyr, en Hiort 
. har fit fædvanlige Ophold. (Moth.) 
væl, et; den Omſtœndighed, at Dyr 
vene foge til.en vis Egn, ell. have 
Fart iglennem den, ”Paa den Side 
prehaven) hvor det bedſte Dyrettet ! 
lægges Spring.“ Schytte. Dyres 
:, en. den, fom. vogter vilde Dyr, 
en Dyrehave. 
iſt adj.  fom horer til Dyret, til 
e ne een gør ? 
. &n dyrift Begie dyri 
r. ꝰNaar du ——— den re | 
if dit Bæfen for den ædlere, Myn⸗ 
7 Dyriſthed, en. ud. p l. byriſt Art, 

„Beſtaffenhed. — fornedrer 
adom til Dyri bed. 
fe, v.a. 1. (3. "dyrka,] 1. tilbes 
earbeide noget faadedes,; at bet bærer 
At d. Jorden. d. en Dane. ”JYeg 
der ind i et dyrket Land.” Ser. 2,7, 
at dyrke (uddanne, udvikle) Slæs 
vner, —8 Forſtand. 2. lægge 
påa at frembringe; -ved Dyrknin 
frem af Sørden. Der dyrkes me 
Man: au Kaxtofler over 

mdet…" (jvf. avle): 3 fſiguxl. bes. 
ig paa,” lægge fig efter. At dyrke 
r, Videnſtaber, fremmede Sprog. 
nm dyrkes nu langt mee ent tilforn. 
fonteé meer at elſte, ind at dyrke 

7? Bagg. 4. bevife guddomme⸗ 
VET, tilbede. At d. Gud, d. Hel⸗ 

"De udftaarne Billeder blene dyrs 
Viisd. 14. 16. ”Vi dyrfe Gud, 

i tage Bevæggrunde til vore Gigrs 
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akt br.dog ſtelden allene; men 0 et m. 

4 i Bagg. 

vriſte —** 

ſom deeltager i Dyſtlob. — 

Dorte — DYR. 

ainger ef. hans Faldkeumen ” 1 
IJchov. * „en. ud. pl Giern 
Ben at: dy rdens, Bleaffaber 

pePdfe, (6. Gudedyrtee.) —- 
en. pl.-e.. den, ſom dyrfer, form r 
efter noget. Jordens Dvrkere. gu! 

råete. - Videnftabernes Dyriere. — Dv 
ning, en. d. f. f. Oyrkelſe; men br. fi 
nete, og tun om Jorden." S. 8* de 

—— bye ning; — mRaabe | at 3 mande, en, Ca vi 
den paa. Lu 8 D eu $ 

E, en. - £. Ca ys. ! 

en Gorbeining & af. Ford fler" ne: 2 & 
ifær fun om ſaadanne, der. fordum opl 
fredes ell. opførtes t. Gravſtederʒ cen Dr 
hat, Sseentyfje… ead føge, høls bu m 
ed —* høg Dyffer ; Svær og Stud 

en 
Dyfje, v.a. 1. Ibeſleg 877 d 

defig.] bringe i No, i —* fil OM 
SVO fprubfende Bælte fnart. fn 
vælte —der falende Stialb. va 

bi dPræp.i. At , 
Sole at bøje her ——— irere 
Bagg. (jv .) At dyſſe $ Bov 
bringe til et ſove. Aarvaagenheden fe 
i Sovn den dyffe: fan,” polberg. Er 
Slummer ſtal bu dyſſe 41 min Frogt 
2 nfl. — —S Tiden åer * 

e vore. bedre Krœfter Dvate. Mynm ſte 
2* hans unge Siel i den ſsdeſte Ti 

. sæ dt dyſſe troget 
ovglemmelfe, gliøre at 
Et. dyfje et Angte ned. ( 

en. Gierningen 4 
25. hede Vliedom blot Beſtaai 

i Dyffer af eders Uro, ” Baggefen. 
1. Dyf,. en ub. pl. ; Dyst.] 
Kamp; strid; ffær fordum om vidder 
Grid til Seft med Landſer — 2 

bringe det i 
bliver fru, 

form faldtes Dyffleb, en (voss 
—* et — 8* 

ig Dig giber til drabeli 
At ride Dyk, fk ser Brdr 5 * a 

mu:gen i: sv At vode en: Dyk med 
—ã Strid med.) : »At vinde 

nn] Gr. ⸗ Nu bruges det meſt 
rl, om .en befværlig Jilſtand, Bass 

rbeide, Modgang, ell. desl. —*æ * 
bam ſam myte, der ei fan vare. 
Evald. an holde en jod; ut. * 

Prua "Ben. —8* re.).Stormens Dy 
— Ordet lab eler Dy 
endnu om en i Korfør brugclig Leg, hr 
ved Sofolkei Baade, der roes d 
anden, føge m. Steuge er at: føde: uden 
Wandet. — Dyftlober, en. plc. 5 

å De vant til Dyſt eller Sne. 
få, en. ub. 

Giev.] meget fint —8R 



Doſt — Dætte. 
mel: tt, Stælftøb, der fætter fig one 
ssarnen i eller. Moth. "At banke 
i af fremmed Sal, og fomme i fin 
en. Falſter. Deraf: D en. hg 

rige bagt af det ſineſte * (&oibing: 
'tene ere forældede.) 2. Dertil hører 
hsgce Zalemanden : en.Dyft "Regn. 3: 
1 ummelig. ſterk, dog ikke vedvarende 
len, Bi ſik en god Dyft Regn unders 
iie ⸗ 

Dyfte, v. a. 1. [formodentlig beflegtet 
ut 2. Dyft.] at ſtenke, beſtente. (Moth. 
LE.O. men ér forældet.) "| - 
dwelsdræk, en. [Holl.] et meget ilde⸗ 
trade fægemiddel af Planten Asa.foe- 
| , 

Dægge, v. a. 1. ISv. dægeja. Goth. 
sdjan. f. die.] - opfofire ved fremmed 
krif, i Mangel af Moderens. At dægnge 
I fam. (Mot) ſigurl. og neutr. såe 
køge (2: fiæls) for et Barn. = Dægges 
er, et. Barn, ſom opfoſtres ved frem⸗ 
i Melf. (Moth.) Dæggeborn et, 
, mc en liden Loederpoſe i Enden, hvor⸗ 
vi unge Lam optlætfes. (Motb.) Dexg⸗ 
dm, et. egentl. et Lam, ſom paa. dende 
kel opfeſtres; ofte ſigurl. om Børn; 
,k f. Liæledægge. 
Dat, et, N L d. ſ. IR. S. Deck. T. 

ſerded.] branteguts, hvilende p. Biæls 
tr, hoorved et GEIL ad 
É Forter (Stibsgulv.) Det underſte, ande 
ure Dat (paa Tredælbere.) Chandler 
ut, Baftedak, Hyttedæt. .a) dætles, 
i fom er uben Dæt. dakrloſe Fartoier. 
»afitatte, en. Bielke, ſom ſtatter ander 
rattet pan et Stib. — hb) Dælsbaad, en. 
Dakefartoj, et. en Baad, et mindre 
ſartei, forſynet mm. Dæk. (i Modfætn. til 
i caben Baad.) Daksbielke, ex. En 
ide Bilælder, hvorpaa Dætfet hviler. 
keleſt, en. den Deel af Laften eller 
—— et Skib, ſom ſtuves oven paa 

"Datfe, v. 2. 1. IT. decken. jvf. tætte.) 
» Riule ved at lægge neget over, hylle 
i. (1, bedætte.) At. d. fig m. en Dyne. 
Datter Graven , grenne urter fmaa.” 

eaſchl. At d. noget over, el. p. een. 
hf. tildelte.) At dække et endag. (Mal⸗ 
my.) Denne Farve, dette Anſtrog dækker 

Branden. — ſigurl. At d. fig (fikkre 
WH, tor Tab. Dette Foretagende dekker 
taftatter) neppe Omtoſtningerne; det vil 
493 dælte fig. 2. forfyne et Bord med 
Datfetøj og andet, fom hører til Maal⸗ 
kt Dun er v. at dælfe Bordet. Der 
bæltet til 20 Yerſoner. — At d. op, figes 
Mmod om at forfyne Bordet med Mad, 
ut Retter, Der blev dælfet op for ham 
"N hsad Hufet formaacde.” S. opdætfe. 
n d. af Bordet, ell. absol. at dætte af 
"toge Opdakning bort. — Dakning, en, 
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for at dæffe.noget. " Dekverk, ct 
retning, hvorved 

"pad en Drivebeenk. Et Sengedekke. 

Hes t flere Rum . 

e — Daœnming. 

pl.er. Glerningen at dekke. Dakning 
med Farver. Bordets Dækning, Borde 
—— a) Dæekkefad, et. 1. Fad, 
ſom dœkkes over et andet (Dekfel.) 2. Fad, 
ſom tilforn brugtes i St. for Dekkekurn 
Moth.), Daekkegarn, .et. Et Slags 
—* Dacke „en. K. hvort de 
ing, fom høre til at dælfe et Bord, 

bæres frem; Bordkurv. Dakketoi, et. 
det Lintsi, ſom br. til at dekke Bord, ell. 
ved Maaltidet (Vorddug og Haandduge.) 
Bordlinned. S b) Dakfarve, en. hos 
Malere; Farve, ſom males pan et Under⸗ 
lag af audre Farver. Dakfiedre, 
kaldes de Fiedre, der ligge overſt p. Bins 
gerne (oven over Svingfiedrenes Poſer) 
sg paa Halen hos Fuglene. Dætfteen, 
en, Steen, fom lægges over celler veri, 

n 

bergs Ordb.) J 
Daerkke, et. p.t. det,.fom lægges ell. 
bredes over, cl. fom hænges for til Stiul;z 
it. en Skorpe ell. Lag, ſom bedekker noget, 
form ligger everſt. At lægge et gepeen 

Gipsdekke p. Loftet. Det everſte Dætte 
——ã— beſtaaer af Sand. — figurl. At 
pille under. Dælfe med cen, 2: holde hems 
melig med (efter det Tydſte.) 

Dætten, et. pl. er, 5. f. ſ. Dakke; 
men år. nu fun om. de uldne Klæder ell. 
Tepper, fom lægges over Heſte, for at vogte 
dem mod pludfelig Afkoling (Heſtedekken) 
ek. ſom lægges under Sadelen (Sadel⸗ 
dæften, Ridedekken.) =Dæffengiord, en. 
Siord ell. Nem, der frændee om Heſtens 

, for at holde Dætfenet faft. Dug . 
. ækſel, ct. pl. -er… [af dærke.] et loft 
Laqg, hvormed et Kar e. desl. lukkes ell. 
tildcikes. 
Dael, en. [J. Dæld. af Dal.] en liden 
Fordybning eller Huulhed i vilje Legems⸗ 
dele, f. Er. en Dæl i Hagen, uden paa 
Haanden. (egentlig en liden Dal. Moth.) 

- Dæl cl. Dæld, en. Melkekiertler eller 
ver hos Soen. Coen ſtyder Dæld, naar 
den er nær ved at fare. (Moth.) > 
Dæmme, v.2.1. [af Dam. A. 

man.| hindre eller ſtandſe Bandets Løb 
ved en Dam, et opkaſtet Dige eller anden 
Indretning. At d. for Mollevandet. At 

⸗ 

S. dem⸗ 

l. 
. å& 

.… mm 

noget "bedættes, i Am⸗ i 

d. Aavandet op, for at vande Engene. — 
Dæmning, en. pl.-er, 1. Gierningen at 
dæmme. 2. én orkaſtet cller opmuret 
Vold, et Jord⸗ ell. Steendige, hvis Be⸗ 
ſtemmelſe er at hindre og afholde Vandets 
Indleb og Overſtyllen. Saaledes ruller 
fig den bruſende Strøm ud over Sletterne, 
nanr bens Dæmninger brydes.” Maling. 
figurl. ”Vanæren var det Middel, ſom 
ffurte fætte Dæmning for Lafter” (hindre 

red Udbredelſe.) Schytte. (Ofteſt br. 

: é 



Darunming — Døbe. 190: ' Døbe — Ded. . 
é . 

det om et murtt Balderk, ligeſom Deøbrhandling, en. det, fom høver. til 
om 7 Jordvold.) Hgefom Dige bens hoitid go ng ng —2* 
Dempe, v.a.1. IT. båmyfen.] 1. hins 
bre: noget fra at gane videre eller tage 
Dverhaand; ſtandſe, undertrykte 

mindſte. At d. Ilden, dæmpe et 

dæmper Summer, qvæger Ømerten.” 
Thaarup. ”Han dæmper fin Stolthed og 
fin overdrevne Egentiærlighed,” Baſtholm. 

. Registre fvagere, mildere, At d. "Heden, 
(Sfær om Toner og 
d. en Trompet, Tromme. En dæmpet 
Lyd; med dempet Roft. »Duobt i Fiorden 
en dæmpet Torden fig høre lod.“ Ohilenichl. 
— Dæmper, en, pl.—e. . det Redſtab, hvor⸗ 
ved noget dempes; f. Cr. Dæmper paa en 

me, Zrompet, — Dampniug, en. 
pl.-er. Bierningen at dempe. . 
Daemre, v. n, IJ, daͤmmern. S.dim= 
ma.] morknes, udbrede Dæmring; gede 
over fra Dagslys t. Sceamriug. VBent nu 
roligt pad Døden i dæmrende Gingger.” 
Shlenſchlaͤger. (Uegentl. ”Og Maanen 

" Sæmrer i Skyen dog.” Gamme.) 
Dæmring, en. ud, pl. (I. Daͤmme⸗ 

tung. A.S. dim. J. dimmr, møg. Dim- 
ma, Morke.] en Mellemtilſtand af Sys og 
Morke, Overgangen fra Nat tik Morgen, 
———e——— eller fra Dag til Aften 
Stumring, Tuémørte.) (Siſſe fidſte, 

egentl. danffe Ord br. ſielden om Morge⸗ 
nem Skumring, der fon ofteft kaldes Dem⸗ 
ting, Daggry el. Morgengry.) Deraf: 
Dæmringelys, et. Et fvagt nys, liig Dem⸗ 
ringens. ”Lampen udbredte fit Dæmri 
lys,” Dhlenføl, — Dæmringity, en. 
noget mork, eller møtinende Sty. "Den 
mørfe Dæmringfly, der ruger om dit Aas fi 
fon.” Ohlenſchl. . 
BDænge, v. a. oq nm. 1. [J.deingia. A. 

S. dencgan.] ,1,, flaae, progle, give 
Bank. At d. een dygtig til. De dængede 
begge paa ham. (dagl. Tale.) 2. firse. 
At denge under en Deft. (Motb.) 

Døbe, v. a. 2. [X. 6. depan. f. dyppe, 
fom i Gl. Danft,. f. Er. i den ælde Bis 
beloverf. hedder døbe.] indlemme v. Daas 
ben, ved Overséning med Vand (el. ſom 
t de ældfte Tider fandt Sted, ved Neddyp⸗ 
pelſe i Vand) i der Chriſtne Kirke, hvor⸗ 
med tillige Navngivelfe ev forbunden. Bars 
net er endnu ikke døbt. (jvf. hiemmedabe, 
omdøbe.) figurl. om Ting, der gives 
Ravn. f. Cy. at døbe en Klokke. = Døbes 

, bog, en. ſ. Kirkebog. Dabefad, et. 
Fad el. Boekken, hvori Bandet fommes ft. 
at debe Børn med. Daobefader, en. 
Præften, m. Henſyn til Barnet, han døber. 
(Tauſſen. Golding.) Dabefont, en. [af 
Lat. fons.] den Indretning I Kirken (ofte 
en tilhuggen, nthulet Steen) hvori Børn 
dobes, celler hvorpaa Døbefadet ſettes. 

| 

Dyret. 
, ans Overmod bliver vel dæmpet, Haab Dob 

Inſtrumenter.) At 

Debenavn, tt. Navn, ſom cen faan 
Daaben; . Fornavn. ceddel, ( 
Udſtrift af Kirkebogen, ſom Præften mi 
deler til Beviis paa en Perſons Dac 

evand, ét. $. til af bøbe med. / 
é. O. — Dober, en. Een, ſorn bs 

(6. Giendebe.) ”Rn maatte Døber 
felv bære Barnet til Jorden.” Wand 
Johannes Døberen. W 
Død, en. ud. pl. IIsl. Daud. A. 

Dead.] 1. det natarlige Sivé Døber, O 
løsning af den phyufie Organisme i et i 
flælet (mennefleligt eil. dyxict Sceſen 
Ophor af de Kræfter og Birkninger, hvo 

den yttrer fig; Sielenẽ Adſtilleife fra & 
gemet. En naturlig, en volbfom (ved u 
vortes Bold paaført) Dod. &n let, fagi 
pludfelig, brad Ded. At dae en Langfø 
Død, At afgaaeved Daden (døe...) S⸗ 
Sygdom, det Fald bliver hang Dad : 
Aarſagen til hane Død. At tage fin Da 
over noget. — Ogſaa absol. om en ven 
om Dad el. Aflivelfe. Gan bar fortica 
den. At dammes til Døde C(itte: nt 

Deden.) At gade i Deden. Han gif 
Døden med uforfærdet Mad. — At ligg 
for Døden I: være nær. ved at dse, van 
sdsſyg. — Dent ældre Gen. Dodſens br 

jwudtrykket: at være Dedfens 2: vis pa: 
Doden, nær Deden. Han er De 
(han fan itke leve.) Du er Dodſens, 
fom du rører dig af Stedet. 

l. hver man yttrer en hel Grad 
rygt. Jeg er Dødfens, derſom hun fa 

det af vide. — til Døde br. und 
(dog fielden) for: ihiel. At græmme, fi 
g til Døde, — til Døden, indtii De 

I: indtit det yderfe, i betefte Grad. 
hade, forfølge cen indtil Doden. — 
fin Dod, aldeles ikke; om en hoi | 
af Ulyſt. Jeg tan for. min Død ike lide, 
udftane det. — Den aandelige Død, ben 
evige Død, theologifte Udtryk. 2. Oſt⸗ 
tæntes Døden, ſom ét ſelvſtendigt Beſen, 
hvoraf eft, ſigurl. Udtryk. £ Er. Des 
den er ikke at fpøge med. pan feer må 
fom Døden, fom Døden Aabenbarin ges 
(meget ſygelig, bleg.) Dødens Engel 
At male Døden fom en Beenrad. Fober 
len om Deden og Brændehuggeren.. Den 
den gif over min Grav: ſiges dagl. 
naar man fornemmer en pludfelig Syfng 
=Ganmenfætn. 2) dodblaa, adj. ſom beg 
en "bleg, blaalig Farve, eller Ligfaren 
Igee Bue og 3 laae AAN Se 

ES e . meget 

ſom et Lig. —X 8* —X 
Grundtvig.) Dodfarve, en. bleg, 85* 
arve, (Moth.) dadfarvet, adj. dedblegg· 
Moth.) odfiende, | Dedsfiendaj 

kr, adj, fom elfter —* Gar Sy to 



Død. 

Dev, cl. vi adbtede Døden. (&fædvaht.) 
indrikley en dod her Aand ufpntige 

Enorer ilende Fod.” Hext. dedtald, ad]. 
ſen et Sig, tiskold. dedmat, adj. mat, 
mm es Deende, dødelig mat. ”Hun ſtrakte 
ud Karret fin dedmatte Saand.” Bagg. 
mer, adj. fordfommer hos Baggeſcn 
rr: balgmaerk. ”Den midt om Dagen 
odnerke Zaarngang.” Dodmarke, et. 
it faltfomment Morke ed. ſigurl. en Til⸗ 
and uden alt aandeligt Syé. Middel⸗ 
ihren Dedmorte.” g.£abyr. II. 326. 
faret, adj. v. bødelig faaret. Hun 
rf ifans Favn dodſaaret og bleg.” pers. 
vid, en. Skyld, Brode, ſom fors 
sect Deden. (Acrebo.) Sødflyldig, adj. 
tig af fide Oodsſtraf, fom har forbrudt 
net. (Guldberg.) e, adj. ſtille 
E Graven, hvor den doybeſte Taushed 
lt, Den å, Rat. see ide —8* 
e hav. Bagg. . ell, dodsſyg/ 

k meget farlig ſyg, —8 fag. * 
Dodedag/ en. ſ. Dedsdag (men 
. ieldnere; dog ſiger man: Fil fin Dødes 
.) Dodedands el. Dodningdands, 
Eñ i den fildigere Middelalder hyp⸗ 
xa forefommende allegoriſk Tegning, 
me Deden foreſtilles, at optage Folk a 
wer Stand og Alder t. Dandé. Dode⸗ 
he, en. pl.-r. Fortegnelfe over dem, 
m raa et viſt Sted, t et viſt Tidsrum 
tt.  Dødemaaned, en. et Navn 
e Februar sål. Blidemaaned. (Golding. 
leth tillægget det Januar.) = c) Dedsa 
r, tt. det Aar, hvort en vis Perſons 
ed indtraf. Dadsangeſt, en. Angeſt, 
rf for em nær foreſtaaende Dod; en 
get hel Grab Smør ell. Rædfel. At 
xe i De noget. Dodsbo, 
en Afdøde efterladte Bo (i nyere Tis 
t intført for det halvtydſte Stervbo.) 
Rsbud, et, Budſtab om Døden; det, 
u debuder Dod. (Ingemann.)  Dedss 
3, cm. den Dag, paa hvilfen en vis 
Ten dør." Man veed. hans. Dodsdag, 
m ifte hans Fodſelsdag "De Cfters 
xade erindrede fig aarl gen 5* Paa⸗ 
inter Dodedag.ꝰ Schytie. Dedsdem, 
Dem, hvorved sen dømmes fra Livtt. 
dxdug, en. poet. d. f. ſ. Dodoſved. 

en üskold p. Panden udſprang. 
3. Dodofald, et. Døden, en vis 
tons Ded, betvugtet form en Henbdelſe, 
mratetfe; Dødes Tilfælde, Afgang ved 

ns ; N fre, en. F. for at mifte Livet (of⸗ 

Døds 
Fiende. 

de, 
ods⸗ 

odoramp den 6 
Det phyñſte eivs Kræfter,” 

£ 
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et." dødeligt Saar, Banefaar. 

ft, Livsſtraf. 

ſyg. 

beflageligt, uventet Dodsfald, fu 

Død, . 

form finder Sted i Ooden, ifær hvor Livs⸗ 
kraften endnu ef af Alderdom ell. Sygdem 
ev henteeret. 2. den Kamp, hvort cen 
med Anſtrengelſe af fine yderfte Rræfter 
værger fitLiv.  Dødsleie, et. den Døens 
des fidfte Leie; Dedsſeng. (C. Saud.) 
Dodslod, en. Lod, Skiebne, fom bringer 
Døden, medfører eens Død. (Fibigers Ho⸗ 
mer.): Dødsmaade, cen, En vis Maade, 
at ende Livet paa. En hurtig, en left 
Dedsmaade. Dadsmiddel, et. Middel: 
til at give fig felv el. Andre Døden. ”Fors 
tvivlet over ingen Dedsmidler at kunne 
finde.” Rahbek. Doedonod, en. ſ. Dødés 
fare, ”At være i Dødsnod.” Baſtholm. 
Dødsqval, en. En ge Grad af Lidelfe 
t og ved Døden. (V. 6. O.) Dedefaar; 

yen En Ban Giening form fortie, . en. n a ern ng ,. om orties 

ner Dodsſtraf. Gr. Livsfag.) Dedt 
omg, en. 1. S. ſom cen digter ell. fønger i 
oden cl. fort før fin Død. Den ſaakaldte 

Regner Lodbrogs Dodsſang. 2. Gang, 
der varfler Døden. ”MNu er det din Dods⸗ 
fang, hun qvæder.”'Ingem.  Dodsfeng, 
en. bd. f. f. Dodsleie. Han formanede . 
paa fin Dodsſeng Sønnerne til Enighed. 
Dodoſtrig, et. Skrig af en Døende, cl. 

den, fom er i Livsfare. (Pram.) Dods⸗ 
sen. 1. En het Grad af Dodsfrygt. 

Dedsffræt ftaaer paa de ſticlvende Læs 
ber,” Hertz 2. en meget flot SÉræt, fom 
funde paaføre cen Døden. Dodeſmerte, 
en. S. fom føles i Doden. Dodoſtraf, 
ens Straf, ſom medfører Henrettelſe; 

vafti Dodoſtrid, en, d. f. ſ. Oods⸗ 
kamp. Dosdsſtund, en. Ven Tid, def 
Zidspunkt, da Døden indtræffer; Dedstid. 
”Det vår GlædensDedsftund i mit Hiette. 
Æ.Buldb. Dødefuk, ct. en Daendes Gut; 
det ſidſte Suk. Doedsſved, en. den 
Døendes Sved. dedsfyg, adj. ſ. dod⸗ 

Dodefygdom, en. &. fom endes 
med Dedeh, dødelig Sygbom. Daeds⸗ 
fre, en. &. fom fortiener Døden ;. dødes 
lg Synd. Dedsfovii, en. Sovn, fom 
fører Deden med fig, den Døendes fidfte 
2 oetz — paa —** 
paa Menneſtets elighed, Fag, fin egen - 
foreftaaentt Dod. ”Den Dodstante, der 
minder Fyrſten felv om Regnſtab. Mal⸗ 
ting. Dødstegn, et. n påa en 
nær foreſtaaende Død. (juf. tegn.) 
Doedotid, Dødstime, en. 1. d. fi ſ. Dods⸗ 

nd. 2. £ en egen og komiſt Bemerkelſe 
g Modfætning til Livstid): Dødens Tid, 
om Peffon betragtet, "I min hele Dødes 
W aldrig Dage leg funden har til denne 
QNidfiærhed,” geſen. Dedstrøft, en. 
Troſt I Døden, Troſt for en Deende. 
Død, adj. og adv. n. dødt. 1. egentl. 

trid ſom er berøvet Liv, ell. er uden il ( T. 
todt, forſtielligt fra partic. dod. I. ges 



. Steen. 

" (ufrugtbar) Lærdom, En død Kraft, £ 

k 

X 

i fabeboet) Orken. 

kaſtet, fom i 

Død — Dødelig. 

ſtorben.) mod. levende. En d. Mand. 
Gt dødt Menneſte (T. ein Todter; 
subst. en SPS Man Bat 'en — 
Valpladſen laae fuld af Dade og Saarede. 
Lad de Dede hvile i Fred.) pan var halv 
død af Kulde. At falde død ned. . Barnet 
kom døde til Verden. Levende og. Døde. 
2. figurl. uden Liv, livlss; iendeel Tilfelde, 
ſom Modfætning t. det, mantillægger Liv, 
"uden derved. altid af" forſtaae det phyſiſto 
eller dyriſte. Et dødt Billede. En ded 

Den døde Natur. At være les 
vende død (2: uden aandeligt Liv.) Alting 
er nu dodt (ſtille, ikke liveligt) her i Huſet. 
3. Saaledes figurl. i endeel enkelte Zil⸗ 
fælde. f. Ex. Ge: dorſt, tung, mat, ikke 
tivelig. Hun har noget dødt og door i 
fit Væfen. døde Pine. 

— Sødt (ſtille) Veir; til Søes. . En ds 
En død (visnet) Green. 

dedt Træ (ubgaget.) Døde (udſlukte, 
itke udbrændte) Gløder. Denne Forſtriv⸗ 

- ning ev nu d. og magteéles. En død 
(fengtles, ikke rentebærende) Capital. Dødt 
Kied 1 Gaar. 
mere tales: modſ. et leverde.) En død 

Mechaniken: fom ingen Bevægelfe frem⸗ 
. ringer, fom hviler, == Heraf: dodbagt. 
adj. om Brød ſom er delet eller ikke ret 
udbagt p. enkelte Steder. (Ambergs Ordb.) 
dedbrændt, adj. v. kaldes den Salt, fom 

"enten ved Brændingen er fordærvet, ellet 
indeholder en alt for ſtor Mængde. Leer.og 
Kifeljord, og derfor et kan lodſtes eler blive 

til Meelkalk. Sødfedr, adj. v. ſom fødes 
uden Liv. Et d. Barn. En dodfedt Kalv: 
dedgiore, v. a. 3. ſigurl. betage Kraft, 
Virkning. ”Ligefaa ere i dodgiorte fra 
koven.“ Rom. 7, 4. dodhovedet, adj. 
borg, ſandſelss, dum. (Moth. jvf. Dod⸗ 
ed, 

dn af Dine. .. 
Døde, v. a. 1. ſtille ved Livet, dræbe. 

(flelden undt. Bibeloberfetteiſer.)vvo 
Der ſlaaer et Menneſtke ihiel, ſtal dødes.” 
3 Moſe Bog. 20. “At cen for hele Folket 
man maa døde,” Bagg. W 
Daoadelig, adj. 1. ſom ce Døden. anders 

olge fin Natur engang ſtal 
døe. (modſ. udødelig.) En Dodelig br. 
ofte absol. for: et Menneſte. Ingen De⸗ 
Oelig veed det· ”Men for tilt de ftærfe 
Straaler Dødeliges Syn ei taaler.“ Tode. 

.2. ſom ſteer ved Døden. Sodelig Af⸗ 
gang, Henfart. 3. ſom volder Døden, 
rædende. nd. Sygdom, Gift. figurl. 

De ere dodelige Fiender (uforſonlige.) 
døddigt Had, Fiendſtab. Enſd. Synd: 
overmaade flor, utilgivelig Synd. == Dø: 
delighed, en. ud. pl. 1. den Egenffab, 
at være dedelig. At betænkte fin Dødes 
lighed. 2. Tildragelſen, atdøe,.med Dens 

Sa 
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En ded Farnese; 

Et døde Sprog (fom ikke 

dedeiet, adj. fom ſeer dorſt, mat. 

guflue. 
fon til Mængden af dem fan. bse. cam 
tetitet.) . Dev: herffer megen D. i de 
Aarstid. Dødeligheden begynder at 
fage. 
Dobdhed, en. [af adj. dod.] fom kun 
i Bemærfelfen: Dorſthed, Tunghed, M 
hed. At føle en Dodhed i alle fine Lem 

Dadning, en. pl.-ert. et døbt og je 
Menneſte. At fee ud ſom en Dedni 
Bleg fom en Dødning. (Ogſaa om De 
hvilte Overtroen tænter fig ſom Gieng 
gere.) = Dodningbeen, ef. pl. d. f. 3 
af en Dedningrad. Dodningdands, 
f. Dededands… Dedningfarve, en. 
i. dødblaa Farde, Sigfarve.  Deodni 
ve, en. poet. cn Kirkegaard. D 

ens Sty i Dodninghaven.“ J. Smid 
odninghoved, et. Hovedet ell. Hi 

ſtallen aff cå Dodning. Dedringkl 
en. Lügklokke, K. ſom ringes ved Jor 
for »Som uUgleſtrig, fom Dedni 

krens Kimen.“ Fvald. Dedmingkn 
et. iOvertroens Mening, en Bere 
el. et Knep, ſom cen fulde faae i E 
af en Gienganger. (Hold. P. Paare. I. 
46.) Dedninglupt, en. ſ. Liglu 
Dodniugrad, ens Becnraden uf et d 
Menneſte. | ' 

Doc, v.n. døde, er ded. [IJ.de ya. 
6. dydan, deadian. N. S. dsen.] ! 
af at leve, opgive Aanden. (jvf. om kom 
At d. af Sygdom, af Peft, af Sorg. 
d. ved Bøddelens Haand. At d. for Fæd 
landet. "Gan dar neppe død, før 2c. 
er; død mange Menneſter. Mange 
døde af dem, jeg kiendte. — figuri. forga 
gaae ub, viene. fans Navn, Minded 
aldrig. Alle Gærter dee I denne Ze 
En Døende, cen fom er nær vet ar & 
At dec bort, døe i Mængde; miſtes, fa 
v. Døden, Cen af mine Venner doer 

Dødelig — 

8 — en JJ. Taugenichts. 

abaol. den norpœrende Tid, det nærvære 
Dieblik. ”Det ſdarer gane godt til D 
nets Krav.” — ”Ut ſprede Rutids Toa 
Dognets Dunft.” Bagg. Degners &m 
Moder. (de med Døgn ſammenſatte 
har Sprogbrugen meddeelt et Bibegecd 
Ringeagt og ringe Berd.) Dogublad. 
d. f. ſ. agbl ad (ifær med Oenſyn ni f 
danne Blades forte Varighed.) 
dyr, et. (Shlenſchl.) f. foig. Ord. Te 
flue, én, Et. Slags Inſecter, hvis 
parer meget fort) el, Eun et Døgn. E 

ts 

4 
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Degnlid — Domme. 

eron. Dagnliv, et, Et Liv, ſom vaver 
uge fort; ell. et Siv, hvori may fun har 
"egnet, det Særværende for Øfe. Dogn⸗ 
fe, et. Gtifte, Omvexrling (f. Cr. af. 
aitliget) ſom indtræder dagligen, ell. efter 
fe Dages Forløb. (Olufſen.) Døgn: 
ift, et. Fiyveblad cl. andet Skrift, der 
in tager Heuſyn paa Dognet, og ſom 
rart glemmes. sø iver, en. ben, 
m forfatter Dsgnſtrifter. døgnverig, 
i), jom vareret Degn. Dognverd, ef. 
"Bird, ſom er uden Varighed, ſom for⸗ 
ur m. Dsgnet. (6, Staffeldt). Degn: 
ært, et. Arbeide, fom fun har meget 
mt Sarighed.  Dognvæfen, et, Bæfen, 
r$ Tilværelfe kun varer et D. eller me⸗ 
ttert, (Fibigers Sophofl.) 
Daie, v.2.1. udſtaae, taale, Hide. ”Der 
ni ſtakkels Mænd, fom nof maa deie 
i cen” (Kone) Bagg. At d. Ondt, 
Epet, Fortræd; doie Kulde, Gult og 
ni. Du el af Plager veed, ſom Over⸗ 
nizted og Orkesloshed deie.“ Beſſel. 
bx gal beerd din Byrde, du ſtal døie 
r Plage,” Mynſter. 
Deit, en, —S 
o bermynt. Ikke en D. 
1. Del, en. Morſk; af Del] En Dal: 
„ Dalbygger. ”Gaa Dølens Suildhed 
te fandt, at trodfig Strøm t, Cieneſte 
2 teinges. Storm. . 
2, Del, en [fort s. beſtemt: Dollen. 
Foris Dprindelfe.] Ben Deel af Plov⸗ 
rr:t, hvorved det fæftes t. Plovlegemet. 
teets and⸗Oec. v. Drewſen. III. 19.) 
Dolge, v. a. dulgte, dulgt. (dolget og 
igt ſorekommer i vore Bibel⸗Overſ.) [I. 
lm. A. S. diglian.] holde hemmelig, 
ale, itfe røbe cÅ. aabenbare. (Vu fæds 
ml, fur om bet, ſom m. Flid ſtiuüles; 

en gaonffe liden 
værd. (d. Tale.) 

forn for: ſtiule 3 Almindelighed.) At d. f 
Eorg, fin Mening, Henſigt. At, d. 
langlerne v. noget. *Hun flig ulykke 
3 for Fogden dulgte længe.” Holb. P. 
cars, ”Det ſom delged i Snuee, kom⸗ 
it ep i Ze.” Ordſpr. = Dølgsmaal, 
ud. Stiul; Hemmelighed, Londom. 
Delgemaal. At fode i D. Barnefsdſel 
Telgsmaal, At lægge D. paa noget. — 
elgsmand, en. 1. den, fom med Flid 
Fetſat dølger noget. 2. færd. den, ſom 
for ſtiaalne Kofter; en Dæler. 
emme, v. nm. og a. dømte, domt. [J. 

ma, Goth. domjan. A. 6. deman.] 1. 
de en beftemt, afglort Dom, enten blot: 
Fa felv, i Tanken, el. med Ord; være 
' fn Mening om noget bevidſt, cl. yttre 
am. Ord. (6. Dom, 2. a. bh.) Jeg 
"tite, hvad han demmer om denne Gag. 
3tan itke damme herom, da jeg ikke 
rr Omſtendighederne. Saa længe 
8 wivler, fan man ikke figeé at domme.” 
viren. Xndre”maa dømme, om jeg har 

Dauft Ordbog 1. 
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193 Demme — Dor. 

Net, "el. ikke. Saavidt man fan d. af, 
el. efter det Udvortes. x d. vel, ilde om 
Folk, - At d. fom den Blinde om Far: 
verne. — Ogſaa act. At Sømme andre 
efter fig felv. ”Den Forftiel, vi bør gisre 
imellem at demme Handlinger og at dem⸗ 
me den Handlende.“ Rahbek.(GEvf. be⸗ 
dømme og ſtienne.) »Ved at domme ſtal 
afgiores, hvad der er rigtigt eler urig⸗ 
tigt (fandt el. uſandt, 2c.) itke hvad der 
et meer eler mindre rigtigt, hvilket fidfte 
ſteer v. at ne om Tingen.“ Sporon. 
2, Uffige en Dom i Retten, kiende i en 
ftridig Bag, kiende for Net. Der er endnu 
iffe dømt i Sagen. Retten maa d. 06 
imellem. At. d. efter Landets Love. — 

” act. At d. cen fra Livet, fra fit Embede. 
At demmes for Tyverie. Han er domt t. 
æftningsarbelde. At d. cen i Beder. (jvf. 
ordomme, idømme, paadomme, tildemme,) 
Demmekraft, en. ud. pl. den Cvne i. 

Sicelen, at kunne dømme (i den videfte 
Bemærfelfe,) at kunne flielne el. ftisnne 
Forholdet imellem to, el. flere Begreber. 
(jvf. ſtionne, Stienſomhed.) 
Den, et, pl. d. f. [X. S. Dyn, Stre- 

pitus.) en — og ryſtende Éyd. Det gav 
ef ſterkt Don. Man hørte et Den langt 
borte. ”Der blev Den af ſtœrke GÉud.” 
Grundtwvig. 

Dene, v.n. [X. S. dynan. N. &. de: 
nen. jvf. Shndre.] frembringe Døn, lade 
høre en ryſtende Lyd. (fieldnere end Sub⸗ 
ftantivet.) “J Jordens Indvold dauer 
Dodens Torden.“ Thaarup. 
Døning ell. Denning, en. pl. er. (900. 

Duyninge. &v. Dyning.] en bølgende 
ek. vuggende Bevægelfe I Havet 'efter U⸗ 
veir, fom har fin.Grund i af Havets Dyb 
endnu er oprørt. ”Jfovage Donninger om⸗ 
avner, vugger, dyſſer min længfelsfulde 

n. Sicl.“ Tuſii 
Der, en. J. €. IN. G. Dør. J. 

Dyr. Goth. Daur.] en regelmesſig Aab⸗ 
ning p. et tillukket, omfuttet Rum, Cet 
Huus, ct Skab, én Ovn o. f. v.) hvilken 
med Fus er anbragt, og har t. Henfigt, 
at kunne komme ind i cl. have Adgang til 
Rummet; tilligemed den til Aabningen 
paſſende, i Hengſler bevægelige Flade, 
om tlener t. Lukkelſe. Saaledes: Haves 
ør, Huusdor, (Gadedor) Kakkelovns⸗ 

der, Kirkedor, Skabder, Stueder, 
Stalddor, 0, fe En Bagder, Trappe⸗ 
der, Kielderder. (Jvf. Dort, Lem, Sald⸗ 
der.) At luffe Doren op, og i (ell. blot: 
luffe Døren.) At gaae ind ad, Ind igien⸗ 
nem, ud af Døren, At ſtaae i, udenfot 
bag Doren. - Døren gif, elf. der git Nogen 
m. Døren (naar man hører en: Dør aab⸗ 
nes el. lutfes.) — figurl. br Der ogfan fe 
Huus, Værelfe, Siem, 0. d. Ut viſe cen 
Døren (byde jam gaae ud.) At fætte cen 

(13) 



J 1 ” 44 

Der — Dørflag. 494 " Deos — Dove. 
* 2 

pan Døren (3: ud af Døren, af Huſet.) ſom en Skaal, m. mange Haller i Bund 
Mt jage cen p. Døren. At gaae D. fra til at figte eN. fle noget igiennem. (Mo 
Derd: Suus fra Huus. At boe D. om Das,- en. ud. pl. [X. 6. , fle 
D. med cen J: i næfte Guhé. Man dorſt.] en fovnagtig Tilftand, uden aa! 
maa kunne have Fred inden f. fine egne deligt Lv og klar Seyidſthed. Den Ey 
Døre. — Deraxel, en. et i Muren ef. liggerienD. At gaae ſom i en Des." 

Dorſtolpen befæftet Jern, hvori Døren de , adj, [N. 6. dufig, SSfig, foir 
hænges m. Hengſelen; (Moth. Grams mel.] tung, dorſt i Kroppen og halv fa 
Nucl.) Dorſtabel. Dorbeſlag, et. Jer⸗ feløg. ”I defig Ladheds Stiod.“ Ve 
net, hvormed en D. beflanes. - Dorfald ell. At være defig efter Maaltidet. At bli 
Dørfang, et. Sideſtykkerne af en Der. d. efter ſtert Drik. (Ganſte uegentt. 

„Dorfloi, en. En af Floiene p. en dob⸗ Lyſets matte Skin: Lampen brænder 
belt ØD. ell. Fieidor. Dorfylding, en. ſigt; men, den brender dog endnu.” 
En i en Dør indfalſet tyndere Tavleaf kenſchl. Hakon 3.) — Daßghed, en. ud. 
Zræ. Dorhammer, en, En uden paa Beſtaffenheden qt være —2 
Døren fæftet Hammer, hvormed den ban: Doſe, v.n.oga. i. gaae ſom i en D 
fer paa, ſom vil lukkes ind. Darhul, være dorſt, defig, uvirffom. (Moth.) ” 
et, 1. Aabningen, hvori Dorkarmen fær defe hen i Dumheds Stied.” Rein. 
ſtes, og ſom Døren lutter, 2. et Hul paa gage og døfe den hele Dag. ”Den va 
en Dør (f. E. t. et Apothek ell. Foengſel) træne Slægt p ſom defer hen ad Sive 
(om Fan. aabneg, uden at lufte Døren bp. lumre Bølger.” F. Schmidts Digte: 181 

ørhængfel, en. f. ssængfe. Derz. hb. act, tilbringe p. en dorſt Maade. ” 
karm, en. En fiirkantet Ramme, der ind⸗ mmel Harm jeg daſer hen mit Lix 
ættes i Muren, og hvori Døren flutter. Dhzleuſchl. At d. Tiden bort. (Sneede 

. Doerklinke, en. ſ. Klinke. Derklokke, — Døfen, en. Tilſtand, hvori man i 

. en. K. ſom bevæges og ringer, naar en - fer, »Vort Liv en Doſen mellem Sovn 
D. aabnes. Doerklædning, en. Dørs Waggen.” 6. Blicher. 
fylding; ell. den Deel af Døren, der oms Dev, adf. fS. danfr. I, S. doo 
iver Fyldingen. (Ambergs Ordb.) Der⸗ fom har Mangel p. Hsrelſen, er & 
få. et. Lod el. Vægt, hvorved en Dor Horelſen, om ikke aldeles, dog i betyde 
af fig felv lukkes. Dorpoſt, en. d. f. f. Grad." Han er meget d. noget - deyv 
Darſtolpe. (V. S. O. D BA, en⸗ tungher.) fig; At være d. imod Foreſt 
Slage til at ſtyde for en Dør, (C. Peder⸗ finger, Formaninger, »At fage ben de 
ſen.) Darſtabel, en, tabel, hvori De⸗ Hat pag 3: lade ſom man ikke hører br 
ren hænger v. Længflerne, og hvorom diffe der figes cm. tales.” Moth - 2. fom ci É£ 
bevæge fig. Dørfteen, en. Steen, fom fin rette Lyd. En dev Roſt. En d.% 
lægges t. Dertærſtel. (Moth.) Dor-⸗ fun, Klokke. (V.6.0.) 3. flev. En 
ftolpe, en. En af de Stolper, hvortil Eg, Lee. — it. kraftlss. Deve Neide 
Dorkarmken et heftet, cl. ſom tiene i Ste⸗ dovfedt, adj. døv fra Fodfelen af. — $ 
det for Karm, hvor den mangler. Ders giere, v.a.3. døve, gisredsv; flove. (Si 
ſtykke, et. Maleri over en Dør. " Dor⸗ dorf.) ”Vanen devgior vore HSierter 
de en. Tridſe m. Snor og: Loß, ſom Fornuftens Stemme.” Baſtholm. — D 
er fæftet t. en Dør, og træffer den til hed, en: ud. pl. Mangel p. Horelſ 

tyien, naar den  aabnes. ,-Dørtrin, et. davſlaue, v: 2. 3. flage ten: p. Dret 
d. ſ. ſ. Dortæerſtel. At have fov Sind derved giøre. ham døv. (Guldberg) — de 
over et Dortrin, 2: være meget vogelſine ſtum, adj. den, fom er døvfedt, og der 
det, | Dertræ, et. 1. Zværtræ over en uden Mele. . 
Dør. (superliminare.) 2, Dørtrin. (li- Dave, v. a. 1. betage Orenlyd, ſtan 
men.) Moth. Dertærffel, ct. Fodſtyke Hørervnen, giere dev f. sn Tid, v. og 
et ty en Dør, ell. den nederſte Deel af vattes ſterk Lyd; ell. giore, af noget £ 
Karmen (f. Tærffel,) Darvindue, et. hores. At d. Folks Øren, m: fin & 

' 1, en Glasrude i en. Dør t. At ſee igiens *At høres af den, fom af Elftov er der 
nem. 2, et lidet over en Dør anbragt Pram; Et devende Bilder, "Storm få 
Vindue, Doervogter, en. Den, hvis deve mine Klager.” Evald. (jvf. ov 
Beſtilling er at vogte, el. at aabne og deve.) 2. betage Styrken, tighede 
lukke en Dør; en Poriner. (ligeledes: Dørs dæmpe, lindre. At deve en Trom 

vogter, (Arreboe.) - - Men deves. Moth.) 3. flove : 
Darſlag, et. pl. d. f. M. S. Dor⸗ et Sværd. (4, S. Bedel.) Du & 

flag. Brem. W. B. IV. 809.] et Kiok⸗- Spyd; men her er Svcktd tilbage.” re 
bet el. Jernblik, dannet ſigurl. Smigrere — ſom dave Di 

f 
Yi o- 



Døve. — 

RB. Trid. 4. e ufel om, betage 
—** bedene Fonten, Ente 
feve Gauds og Sicel.“ Evald. = Deøve: 
mi, cm, Legedrik, ſom døver Smerter — 

W 

J 

ise, en. ub. pl. (9. Ebbi. A. S. 
ibba.] den Raturbegivenhed, at Havet v. 
ie Kyſter fynter og træder tilbage fra 
lyn, £. en vis Tid i Dagnet, og atter 
air m, Floden. J Nordſeen er Ebbe 
s gled. — Deraf: Ebbetid, en. Den 
i, da Ebben indtræder; el. Tiden, hvori 

fbbe, rn. og impers. 1. (her.) fonte 2 ren. og iumpers. U . on 2 

ete tilbage nv. Gbben. | Det begynder at 
he. "Gaa ſteer det I det Hav, Der fls⸗ 
ir eller ebber,” Arreboe. 
£d, ca. pl er. [J. Eid.] 1. heitidelig ; 
hfræftelfe ell. Benegtelfe f. Retten, hvor⸗ 
& man paakalder Gud. t. Bidne om 
lantheden af fit Udſagn.. At aflægge Edz. 
! færge ell. zisre falſt Ed. Lovens Ed 
: Etsformulåren , ſom i Loven er fores 
text.) At fævne æn p. fin d. Jeg 
n giere min Ed derpaa. At bevidne, 
tkttre, love noget under fin Æd. 2. 
Ktitlig Forfiltring' ell. Løfte, hvorved 
an edelig forpligter fig t. noget. At tage 
niXd, At aflægge Embedsed. Hyl⸗ 
egeed, Præfteed, Troſtabsed. At bryde 
rd. 3. tes Sværgen og Banden. 
ka berer aldrig en Ed af hans Mund. 
lan hører ham bruge afſtyelige der. = 
Servder, en. Den ſom overtræder det, 
ettil ban v. Ed har forpligtet fig. - ds 
den, adj…v, fom har forbunden fig t. 
Ret d. Ed.  edfæfte, v. a.-1.. tage i 
), lade ten aflægge Ed, forbinde v. Cd. 
: dfæftet Mand. dfigtelſe, en. 
erningen, at ſtevne cen p. Ed. (Moth.) 
woren, adj. ſom Har aflagt Ed p. no⸗ 
1, dbunden. edſvorne Dommere. (Ju - 
De Edſvornes Kiendelſe. Edta⸗ 
ik, ca. Gierningen at tage gen i Ed. 
lth, edtagen, adj. y. fom er tagen i 
k SEdebrud, en. den Gierning at 
stræde, bryde, hvad man under Ed har 
xt. (Drfted.): Edopagt, en. En v. 
b befræftet Vagt, edeligt Forbund. (Fis 
gere Homer.) — edelig, adj. ſom ſteer 
Ed, unter Ed. En delig Forfikkring. 
! cveligt Søfte. ' 
Edder, en… ud. pl. [II. Eitr.]. 1. i 
åre Danſt: Gift i Almindelighed. Der⸗ 
Edderbid, giftigt, forgiftende Bid, 
derdrit giftig Drit, (Moth.) edder⸗ 
iv, (9. Haweſtteng. C. Frimann.) Ed⸗ 
mtorn, Giftforn, Ohlenſchi. Edder⸗ 
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Davelſſe, en. 1; Gierningen, at døve, 2. 
Bedavet Tilſtand, Bedevelfe, ”Det er ikke 
den Develfe, hvori den 
nedfæntet,” Rabbe, 

wo. 1 

E. . 

⸗ 

ange, og fl. Ord.). 2. en edende Væds 
ct Bylder og Saar; Voer, Materie. 
t fætte Edder; trekke Edderen ud af af 

en Bvid, => edderagtig, adj. fom ligner 
E. (8. 6. 29)) dderbyld, en. B. 
hvori der ſamler fig: Edder el. Materie. 

fore Verden er 

For SKniven' har ſtaaret Edderbyiden 
bort, ſom buldner.“ Ohlenſchl. Edder⸗ 
Pop, eu. En vidtløftig Slægt af uvingede 
Inſecter, bekiendte af deres Spind. Ara- 
nea. (Øv. Spindel. Jvf. Spindelvæv. 
(Ordet Xdderkop forekommer alt i 13de 
Aarh. hop. Harpeftreng.) . edderond, 
adj. meget ondffabsfuld. (&. S. 2.) 
SESderfæthing , en. Den Tilſtand, naar 
de fordærvede Voedſter i Bylder el. Saar 
gade, over t, Edder. Eddervold, en. 
En Sygdom hos Hornqvæg, der frembrin⸗ 
ger en Lamhed i Bagkroppen, og iAlmin⸗ 
delighed en haſtig Ded. (Moth. V. S. O. 
Ovbet er jydſt.) - 
JEddife, en. I[IJ. Eddik. .X, S. Æc- 

ced, Lat. acetum, | en meget fuur Vodſte, 
ſom faaes v. den ſure Giæring af Frugter, 
Viin, Øl m, m. Viineddike, Oleddike. 
At følte i E. At brygge Eddike. — Ed⸗ 
dikebrygtzer, en. 
bereder E. til Salg. Edoike — 
et. Jndtetning, hvor &. brygges. ds 
dikeflaſte, Eddikekrukke, en. hvori E. 
giemmes. Eddikehonning, en. En Orik, 
blandet af E. og Honning. Oxymel. EÆd⸗ 
diketirſebær, pl. K. foltede Eddike. Ed⸗ 
dikemand, en. d. ſ. ſ. Eddikebryggger. 
Eddikeſtind, et. Sktimmel, der fætter fig 
p. fordærvet E. (Moth.) eddixkeſuur, ad). i 
faa fuur [om E.  Æddikeføre, en. Den 

Den, fom brygger, tils 

ø 

Syre, fom findes i E. og fan uddrages 
af Eddiken. 

iære. 
i Eden, et. Et hebraiſt Ord, (taget af 
1 Moſ. B. C. 2. 3) hvormed i poetig 
Stlil udtrykkes et fortrinlig ſtiont ell. lyk⸗ 
keligt jordix Opholdefted. (jvf. Paradüs.) 
»Et meer end jordiſt Eden. Rein:. ”Den 
Have ſom — et Eden blev ved hendes Ska⸗ 
berhœnder.“ Rahbek. - ' 

Eder, edere, pron. pers. |. J. 
Ederduun, et. pl. "Sl Duun af Eder: 

fugle. En der uuns Pude. ' ' 
Sderfugl, en. pl.-e. [I. Ædur, Æ- 

darfugl.)] . Et Slags Vandfugl af Gaaſe⸗ 

(13%) — 

, 

Eddiketonde, en. T., . 
hvori Eddike glemmes el. Henlægges f. af - 



% 
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Ederfugl — Een. > 

vis Bryſt ev beſat m. meget fine Duun. 
flægten, fom lever i meget mordlige Bande, 
og 
(Ederduun.) Anas mollissima. 

| 

en. pl. Etze (og Eger.J Tops keg, . 
pen af Eger.“ Evald.) [3. Eyk. A. 6. 

. Æc. 

Stienhed, Styrkeog Nytte beklendt Zræ; 
NR. S. Eeke.] et vildtvorende f. fin 

et Egeire. Quercus. gens Frugt kaldes 
Agern. = Zgebark, en. Cgetræeté Barf, 

fom bruges meget ft. 
” blad, et. Blad af en Eg. Egebord, et. 

edes Ege 

Garvning. Ege⸗ 

t Bord af Egetroæ. (faal lante, 
Egeſtab, Egeſtol m. fl.) . Lyebregne, 
n. $. en Plante. Polypodium Dryop- 
teris. Egebræende, et, Ved af Egen, 

ſom bruges til Brondſel. Egebænk, en. 
B cenk af Cgetræ. (Ohlenſchl) Egedrue, 

en, et Slags ſmaa tadagtige Svampe, 
der om Foraaret fætte fig p, Egens Rod 
i 
green, en. Green afen Eg. 

en Drue. (2. 6. D.) Eyes 

Form af'e | drands, 

en. Krands af Egelsv. Egelund, en. 
Lund af Egetræer. (Ohlenſchl.). Egelev, 
et. Brent E. Egens £øv. geſtov, 
en. En Skod, ſom allene el. ifær beſtaaer 
af Cgetræer. 
Eg, fom har megen Legemsſtyrke. (Tode.) 

egeſterk, adj ſterk ſom en 

Egeſvamp, en. et Slags Bladſvamp (A- 
aricus 
—— og et Slags— Fyrfoamp, der 

quercinus) der voxer v. Roden af 

hyppig porer p. Egetræer. Boletus ignia- 
ri 

E 
træ. 

us. Egetræ, et. i, d. ſ. ſ. reg, 2. 

gens Ved, f. faa vidt det br. til Gavn⸗ 
Etetommer, et. Sommer, hugget 

af Egen: 
Leg iort, en. pl. se... Et ſtort Infect, 

om. ſtaldekkede Vinger, fom meft findes i 
E 
K 
cervus. 

Ædm.] ſynlig opft 

geſtove, og hvis Gan er forſynet m. lange 
nibetænger, liig Hiortehorn. Lucanus 

pl. [J. Elær. A. 6. 
i 

Lem, en. ud. 
gende Damp, f. E. af 

varmt Band el. desl. (ikke meget bruges 
ligt; ſaavelſom v. mn. at eme, dampe, give 
Damp fra fig, og det maaſtee hermed bes 

flægtede adj. cem, modbydelig, vammel, 
au i Smagen.) 
Een, neutr. eet. A. 1. Talord, ſom 

betedner ſaavel det abſolute (numeriſte), 
ſom det adjectiviſte Eenheds⸗Begreb, ell. 
Beſtaffenheden i 

fr Antal, itfe at være flere. 
fire. 

Len, to, fre, 
der blev fun' een tilbage. Jeg gav 

ham to Stykker, og beholdt felv eet. Vi 
fiørte alle p. cen Vogn. 
hundrede. 

Neppe een af 
Eet af td, (mag: Du vælge) 

enten maa Du klede dig om, ell. blive 
hiemme. 

da, engang imellem. (jvf. eneſte, Wen⸗ 
hed.) Een Gang cen er zen. 

Een og anden Gang d: nu og 

Klatten 
og eet. Ken og tyve. Hundrede og cen 

-Rålr. Hundrede og cet Sud. Let Hun⸗ 
drede. 2, Ligeſom Talordet absol. fan 
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enfeende til Mængde ell. 

Een. 

ſtaae ſom Subſt. (Der var Tun Cen > 
cet Menneſte, der kiendte ham) ſaalede 

- ogfaa, naar man nævner en Eenhed (Uni 
tet) af Flere, og tillige angiver af hva 
Slags diffe ere. Forbindelſen ſtett da 
Prepoſ. af ell. iblandt, og Talordet gae 
her over ft. at blive et ubeſtemt. Pron, (| 
nedenfor B.) Cen af mine Venner, | 
de Tilſtedevcerende, af Selſtabet. Le 
iblandt Mængden. 3. Talordet een (ſet 
Proœdicat) fader undertiden et Bibegre 
f. E. a) at Subjecter fun er cueſte i 
Slags. Der er fun cen Gud. “8 
ſtal være cen, og hans Navn ect.” 3: 
C. 14. b.) Subjectets Eenshed cd. Jta 
titet. (for: famme ; fely famme, ect 0 
amme.) De ere fødte p. een Dag. 
ve feet Guus. At ſpiſe af ten Tall 
om Flere.) Ale have cen .Længd. 
mmer ud p. eet. (har ſamme Virkni 

er ligegyldigt.) — J Let 3 :- ſammen 
— i et Heelt, I eet Byt. Sea 
elleve have det i Vet, end ſtilt ad. Å 
lab i Let f. mig. — Med eet 3: pludh 
ligen. — udtrykket forſterkes v. Tillæg 
og ſamme ell. og det ſamme. Vi 
cen og (amme Herkoriſt. Det er ert 
famme Huus. Det bliver eet og det ſ 
me, (aldeles det ſamme) enten vi ! 
Stof eler Klæde. Gt evigt Let og & 
famme. (I. Cinerlet.) (jvf. fam 
1.) Cc.) neutr. Eet ſtager ſom Gubt. 

s cen Zng: (Snart Let, og fnart et 
det; Eet ér at være lærd; et andet, 
troe man ev det.) ſamme Ting, fam 
Begreb, Gienſtand: (At fee hende og £ 
hende var eet) fun een Ting, ell, fornm 
melig cen Ting: (Eet erfornødent. 
maa Dy lægge Merke fil.) 4). Taloch 
cen bliver t. et beieligt Adj. og mortogt 
Artikelen (den og det) el. et pron. pol 
foran, naar det modfættes den anden; 
ogſaa naar Zalen er om flere end to Gi 
ſtande af fælles Art el. Beſkaffenhed. 
ene Have hører ham til, den anden 
Broder. ” Den ene (af Brødrene) er KIR 
mand, den anden Præft,” Den ene fra 
itte den anden. it ene Been. < 
ene Datter. er gift. . Der var fre $ 
ner tilftede; den ene var Dommeren; 
anden — den tredie o. ſ. v. Den åd 
m. den anden 2: alle uden Forſtiel. 
Sgſaa absvl. "Len - holder mere af Så 
en ønden af ØL (Nogle — Andre.) 
figer faa, en Anden anderledes, B. $ 
Partikelen een hverken har noget Gut 
ell. figter hen t. et bekiendt ell. foru 
men betegner 2) deels en vis, dog 
ubekiendt, el. ikke nølere angivet Perl 
(TX. jemand.) b) deels en Perfon et 
hovedet, (J. einer.) bliver Den et 
(ligefom men, nogen) m. Gen.eens. f. 
a) Der ev een (Øen) ude, ſom vil få 
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Een. 
m. dig. Der konmimer een. Der hat cen 
fettalt mig der b) Hvad er det for 
em? Naar een ikke har lært noget, ſaa 
feraer han og intet. Hvad der ikke ved⸗ 
foxmnst cen, bort man, holde fig fra. At 
faar under eens Herredomme. At dem⸗ 
ms om det, fom ikke hører f. eens Fig. 
(. drer Partikelen ikke, ſom i foregaaens 
de Alſelde, allene ell. ifær betegner den 
erkelte Gienſtand, Pe 
ty fom ſaadant; men hvor man angiver 
Elegt ell. Art, Pvortil Gienſtanden hører, 
fem det i Udtrokket meſt fremtrædende, og 
ki Perfonlige bliver ubeſtemt; ell. hvor 
mun betegner en individuel Gienſtand; 
ma m. fortrinfigt Genfyn t. dens Be⸗ 
Korfenbed: der bliver en ft. den ſaakaldte 
Eubſtantivets og Adiectivets) ubeftemte 
krtitel, ſom miſter Toneholdet, og derfor 
rives m. enfelt Bocal. Der var engang 
ta Mand. En Kone fra Landet. 
Barn af fattige Forældre. En underlig 
rer (Perſon. f. ovenfor B.) Saadan en 
Ben, Hvad for en Bog? — En bersmt 
Rand; en deilig Pige; et flovt Huus; 
ha ged em Leilighed. Sættes denne Ars 
stå foran Talord, Gemærfer den: oms 
test, henimod. " Gan tabte vel en 30 
kir; Der er en 4 el. 5 Stykker til: 
kar. [Det øvrige om Brygen af. denne 
Érnfel og em de Tilfælde, hvor den deels 
kr, terlé bør udelades, maa føges i 
Erroglæren, og er fuldftændigft afhand⸗ 
tt af Seisgaard,] == Gammenfætninger 
r, Talordet cen cre bl. a.: cenaarig, 
dj. 1. fonv er cet Aar gammel: Et een⸗ 
ungt Barn. 2. fom varer cet A. een⸗ 
ange Værter. (8. S. O.) ceenatmet, 
dj, fom fun har een Arm. cenbaaren, 
di. fom er fine Forældres eneſte Barn. 
tubenet, adj. ſom har fun cet Been. 
tadtagtig, adj. fom tomme overeené i 
læafemaade, nfſter, Begieringer, ifær 
»Åzavidt ſom diſſe yttre fig i det üdvor⸗ 
tå Forhold,  'eendrægtige Venner, Xg⸗ 
felt, At leve eendrægtigt . fammen. 
Reen og from Glæde, fom naar Børn 
ms cendrægtigen f. deres Faders Aas 
me" Mynſter. Deraf SLendrægtighed, 
r, at, pl. — enfoldig, adj. f. neden for 
mfoldig (fom dette Ord nu fædvanl. uds: 
ꝛes og ftrives,) — cengang/ adv. 1. fun 
"tm Tid, itke oftere. eg har været 
(t — Det er meer end eengant 
ift ham, (rigtigere: een Gang.) — Paa 
agang. 2.) p, cen og ſamme Tid, til: 
3. Dan draf det ud p. eengång. b.) 
!. tet, pludſelig. Det blev p. eentgang 
aſte merft, 2. omſider, endeligen. 
hin fommer dog e. fil en Ulhtke. 3. til' 
erſterke udtrykket I en Scetning p. en 
in Maade (efter d. Tydſte.) Det er 
2 engang ſteet. - Gar han eengang 
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nen cl. Indivi⸗ 

N Maade. 

Een. RE 

faaet det, faa flad ham beholde det. Det 
er un e. ſaaledes i Verden. 4. engang 

alle, a.) paa en afglørende Maade. Jeg 
alle erkleret, fagt ham, af⸗ 

flaaet- det. b.) een Gang og ikke tiere. 
Jeg giver hellere en Sum e. for alle, en 
noget aarligt. (jvf. engang, ſom har fors 
fticligt Tonefald, og forſtiellig Bemar⸗ 
kelſe.) — renhaande, adj. af eet Slags, lis 
gedan. eenhaande Fole. utallige døde 
af. eenhaande Død.” D. Bibel. (forældet) 
—* „ adj. ſom har fun eet Horn, 
eenhovet, adj, om Dyr: ſom har udeelt 
Hov. (Ambergs Ordb.) cenpændet, adj. 
fom har fun cen Haand. enklang, cen. 
flere Toners harmoniſte Samlyd, cUecy 
en eenstonende Samklang. »Og nynned — 

be eengang f 

i Lentlang alle Verdners Harmonier.“ 
Ingemann. "Naar Tonens Grovt og Fiint 
t. Eenklang fammenrøres.” Baggeſen. 

Et eenraadig, ad). (Moth.) f. ſelvraadig. 
MEÆenrum, et: —A— enſomhed. 
(uden Act.) Den Tungfindige føger Een⸗ 
rum) (3. Ejnrum.) 3 Æenrum, adv. p. 
et Sted, hvor man er allene, . ell. bvor 
man er fri f. Selſtab, ſom man vil 
gaae. ”Da ſtal Præffen førft 1 Lenrum 
advare ham.” D. Lov. II. 9 Lad os 
tale derom i E.“ Thi han fig fald i Len , 
rum drak.“ P. M. Trojel. — eenſaalet, 
adj. ſom fun har cen Saale. eenſaalede 
Skoe. (Moth.) eenſidet, adj. fom fun 
ar ell. tenkes at have een Side. een⸗ 
dig, adj. 1. egentlig: ſom fun har een 

Side, ell. fremviſer een Side; men denne 
Bemærk, br. ikke. 2. fig. ſom fun foreta⸗ 
ges, behandles, betragtes, ſteer fra cen 
Side 2: p, en vig indſtreenlet Maade, ud. 
Henſyn t. Tingens andre Gider, Omſteen⸗ 
digheder, o. ſ. v. En e. Contract, For⸗ 
klaring. 
Poſterne.) "En e. Bedsmmelſe, Synes 
maade, ”Man vogte fig for at give Ind⸗ 
bildningskraften en alt for tenfdig Ret: 
ning.” Engelst. Dgfaa subj. Han er 
cenfidi og partift i fine Domme. 
fidighed, en. Beffaffenheden at være een⸗ 
fidig; el. subj. det, at være cenfidig, at 
betragte, behandle noget p, en genfidig 

Hans E. og Partiſthed gaae vidt. 
(pl. ér ufædvanl. »Saa tilfigtes da den 
fuldkomne Alſidighed giennem en Rakke 
af Renſidigheder. Slibbern.) — eenſinde, 
adv. een Gang; modſ. ingenfinde (men 
er forældet; jvf. nogenſinde.) eenſin⸗ 
Sig, adj. i ældre Dang: enige i Sind, 

ening, Zante; ligefſindet. ”Cendrægtige 
og cen dige. P. Elice (1538) N. M. 
Aalborg. Deraf ogſaa: Fenfindighed, en 
(Tauſſen.) eenffabt, adj. v. ( ældre 
Dang: lige dannet; ”Lige og eenſtab⸗ 
te,” similes & uniformes, (rettere cen6s 
ſtabt.) — Lenfpænder, en. ” eft, ſom 

nd 

Gt eenſidigt Forhsr (over en af 

Een⸗ 



æ 

. derne Naturens enheder, 

fælles Ølemed. . 

- gene.) En 

Eenhiorning, cu. 

Cen — Eenlighed. | 

ændes allene f. en Vogn. Deraf: Len: 
pændervogin, en. ſom trdekkes af een Heſt 
allene. — Xenſtavelſesord, et. O. ſom 
beſtaaer fun af cen Stavelſe.) — eenſtem⸗ 
mig, adj. 1. ſom befaaer fun af-cen 
Stemme. eenſtemmig Gang. (8. 6. O.) 
2. ſom ſtemmer med i Zonen. ”Med Das 
gen han div Priis begynde, eenſtemmig m. 
Maturens Røft.” Rein. 3. ſom ſtemmer 
ganfte overeens i Udſagn el. yttret Mes 
ning. eenſtemmige Vidner. En e. Dom. 
Et eenſtemmigt Vidnesbyrd. Han blev 
venſtemmigen Salgt. (v. ale Stemmer.) 
eenfædet, adj. fom har fun eet Sede. (Am: 
Bergs Ordb.) . ecneiet, adj, fom'har fun 
set Øte. ſIvf. ene, nedenfor.] " 
engang, adj. f. under een. (jvf, en⸗ 

gaͤng/ nedenfor.) 
Eenhed, en. 1. (pl. Eenheder.) en 

Storrelſe, en Ting, fom er cen, ſom ei 
ev flere. Tallet 6 deſtaaer af 6 Eenhe⸗ 
der, Eenheden, ti Gange taget, erseh 
Tihed ell. Tier, Leibnig kaldt⸗ Mona: 

ud. pi. 
den Egenſtab v. en Zing, at den er fun 
£enog udelelig, Gude Eenhed. Monaber⸗ 
nes £, 3. den Egenſtab, at en Ting 
under visſe Omftændigheder bliver ufors 
andret den famme. ' Stedets E. i ef Skue⸗ 
Spil. 4. flere Tings el. Deles Samſtem⸗ 
ning ell, Overcensſtemmelſe, m. Senfyn t. 
at udgiøre et harmoniſt Heelt, ell. til et 

Eenhed i det Mangfol⸗ 
ige. ”Den uendelige 

fom er Grund t. alle dene Virkninger.” 
Encdorf. ”Et Muſik⸗Chaos uden Henſigt, 
enhed, Forbindelfe el. Sammenhæng.” 
Rahöek. JE. i Handlingen f et Skueſpil. 

i et Digt, Maleri. (modſat: Mang⸗ 
foldighed; jvf. ogſaa Æenshed.) | 

pl. er. 1. et opdigtet 
Dyr, der foreſtilles i Skikkelſe liig en 
Heſt, m. et fpidft Horn i Panden. 2. un: 
dertiden for: Warhvel, (Monodon) hvis 
Horn ogſaa⸗kaldes Kenhiorningohorn. 

Eenlüg, adj. 1. fom er for fig felv, ſom 
iffe cc m. andre, ell. ikke m. 
fom. (Eenlig ev egentl. det adjectiv, Begreb 
af een. En cenlig Cen, i dagl. XT. 53; 
en enkelt derbeg Et eenligt Voſen 3: 
et Individ; hvorfor Treſchow urigtigen 
bruder eenslig, ſom maatte udledes af 

eng, et Gærelfe t. en een⸗ 
To eenlige Folk 5: fom ins 

s 

lig Perſon. 
. gen Bern, ingen Tyende have; ”Ct een⸗ 

U "ligt Spor af en forvildet Jæger.” Evald. 
2. i Sarp. ugift. En e. Mand, Kong. 
Den eenlige Stand, == -Cenlighed, en, 
ud. på. egentl. og overhovedet den Beſtaf⸗ 
fenhed, at være eenlig, være f. fig ſelv, 
være cen, og itfe flere; (hvorfor Eenlig⸗ 
hed vel funde br. for Individualitet, i 
St. f. det iffe ſprogrigtige Eenslighed, 

FS 
r 

enhed i Naturen,” 

ange; cen: | 

* 
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ſom Treſchow Har bragt;) méa i Xim. & 
det fun for: Eenſomhed, cell. for ngl 
Stand. Ut begive fig i Cenlighed. 1 
ele E. Han blev kied af Æ. og gifte! 
9 Gun har beſluttet, ſtedſe at lede 

enlighed. | 
Eenling, en. En enkelt eller 

Pérfen cd. Ting; unicus… Moth. (ufe 
vant.) — å - 

ens, adj. og adv, JJI. eins, lig 
bes. Def gammetdantte adr æns er lg 
A. adj. 1. enig. (Det T. eins; be. 
ſielden.) At blive æns m. een om neg! 
( D. Bibel.) Jof. ueens. — Heraf ad 
overeens. (ſ. dette O.) 2. ſom er & 
og den omme, er af eet Slags; afte 
lig. (2. efnerlevy.) De bruge 
Maal'ogBægt. panev altid cens (i Ei 
det, i Tæntemnade, i Adfærd.) De tre. 
cens Alder. “Eens Virkninger bomme 
eens Aarſager.“ Eilſchow. (J phileſe 
Talebrug: om den Egenſkab: at 
fuldkommen det ſamme I Væfen; itenti 
Det Hele er eens m. dets Dele). ” 
fordi de virfelig ere eens; men forti 
ligne hinamen” Eilſchow. B. adr. * 
cen, paa ſamme Viis; p..en ganſte 
nende Maade. Det faldt cens ud f. 
begge. Der gaaer altid eens til hos fn 
le Børnene gade eens kledt. Det 
mig ganffe eens (ligegvldigt.) = ene 
tet, adj. fom er af ſamme Art. c 
dannet, adj. v. fom har cen og fin 
Dannelſe. eensdannede Figurer. ”2 
eensdannede Anftrøg, ſom Levemaaden 
givet de Fornemme.” Jacobi. (i d. 3 
År. ogſaa adv. eensdan, for: ligeden, | 
amme Maade. Sieldnere Hs 
Skrifter; ifær i pl. ”Didtil havde dl 

Menneſter een Tunge og eensdanne OT 
O. Guldb.) — eensfarvet, adj. ſom | 
eens Farve. — censformig, ad), ſom 
cen og ſamme Skikkelſe, fremſtiller 
f. Gandferne, f. Betragtningen p.“ 
Maade. Et censformigt Landitab. dl 
ce. Muſik. En e. Still. LCensformf 
cd, en. eensformig Beſtaffenhed. — cer 
ydende, adj. v. fom har cen og font 
Lyd, ſom udirykkes v. de ſamme Lodbele 
it, fom ſtemmer ganſte overens; lidt 
dende. eenslydende Toner, Ord. 20 
Afſtrifter. — censfindet, adi. fom fur e 
og ſamme Sind. (modſ. vægelfindet; 1 
cenfindig.) censtydig, ad). fom har ch 
ſynes at have cen Mening ell. Bom 
Eenstydige Ord og Talemaader 2: ſe 
danne, fom have en lignende Mening, 
fordrer en finere Kundſtab til Sprogbroege 

. at "anvendes vigtigen efter dene Bru 
(Synonymer.) Eenotydighed, en. ud. P 
Bettaffenheden at være cenétydig, SN 
net Zengtydighed. . 
Lenshed, en, ud, pl . Beſtaffenhedet 
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at være eens; fuldkommen Lighed. E. i 
Mel og Bægt, i Klædedragt, Skifte. 
£. i Sæder og Zænfemaade, (Eenshed 
et philoſ. Konſtord Identitet, og 
enshedebegreb for: Identitetsbe⸗ 

greb er brugt af denne Ordbogs Forf.) 
Eenſom, adj. (I. einsaman. 

tr uten Selſtab, fom er el. lever, enten 
ace ene, ell. m. meget-faa af fin Art. 
Lenfomme Dyr (ſom iffe leve parviis, 
då, i Jloffe.). En e. Fugt. Han lever 
muget cenfomt.… At føre gt eenfomt Liv, 
Eenſom er jeg, dog el ene.” ' 
2, om Øtedet: hvor ingen 70. fan ens 
sir, ell. endog, hvor faa el. ingea ans 
tre Bæfener leve. Gt eenſomt Huus i Sko⸗ 
sm. Den cenfomme &tov… (Baggefen.) 
Ca c. Ørfen. b. om Ilden, i det poet. 
um: file, hvor intet Spor af levende, 
Vaſener merkes. Den eenſomme Mid: 

dilftanden , eller Beſt at være 
mafom, At elgte Æ, tilbringe Slvet i JE. 
z et cenfomt Sted. Her idenne dybe 

trio . , 
Cenflig, adj. i d. Tale: ſom er, ſom 

ligger f. fig ſels, adſtilt fra andre af ſam⸗ 
mv Glagé; entelt, eenlig. Et eenſtig 
paus. Zenſtige Gaarde. 
tat, f. Len, Heraf: LEetmaal, et. 

| Etitefproget: en Tid af 12 Timer. — 
Letꝛal, et. pl. d. ſ. En Talfigur, ſom 
betegner een "el. egt (Zal-Cenheden,) 
Rfter, per. og adv. 9. eptir, ef- 
kr, A. Ø, æfter,) ) A. præp, efter uds 
ſeriter overhovedet, deels en egentl. Føl: 

t 

gt (i Sted ell. Tid); deels en Retning 
dl. Bevægelfe til eil. imod noget. a.) i 
Ettsforhold: en Bevægelje. (ell. ſtundom 
ma hvilende Tilſtand) bag ved, ell. følgende 
mM anden Gienſtand. 
Den har en Tliener (ganende) e. fig. At 
fate noget e. fig. At lade noget e. fig 
i. efrerlgde,) Man fandt Spor e. ham 
får havde efterladt, Spor.) — fig. m. 
ibegteb om Følge I en vis Orden ell. 

Katte. At have Rang, Gæde. ce. cen. 
Pan er den næfte e. mig. Du fommer 
fter mig (har din Plads, dit Tal i Orde⸗ 
KA neſt efter mig.) Efter (cl. næft e.) 
m er ingen mig nærmere Fiærere, end 
u. (f. næjt, fom I difje Tilfælde jævnl. 
t. feran efter.) — Seregne Udtryi : At 
tume efter noget 2: begribe, fatte, lære 

Q i Hu uden. Zrivl efter ftaaer rigtigere. ] * At gage e, Næfen >: gage forgie⸗ 

dut, Det ſmager e. Honning: dog ogs 
dd ef.) bb.) £ figurlige, af a. udgaaende 
bemarkelſer: 4, hvor man betegner en 
Slenftond, der tiener t. Regel eller Rettes 
fer f. en Gierning, et Vært ell, Atbeide. 
— tette fi noget. -At handle e. 
uds Bud; domme e. Loven; leve, flæde 

- v 

U 

499 * 

7] 1. ſom 

2. fig. - 

Mytaar. 

At gage e. een. 

(Nan: figer: Her lugter efter Mos 

Efter. 

ge. Moden. At fsie fig e. een. Det 
krikke e. hans Soved, Sind. Det gaaer 

fie ce. Fortienefter, men e. Gunſt. 2.) 
ligeledes: Monſter, Forbillede, Exempel. 
At tegne, male e. Naturen; ſtrive e. For: 

rift. Hun blev opkaldt e. Moderen. 
.) at paſſende Forhold, el. en Overcenss 

ſtemmelſe. (secandum,) At giore noget 
e. fin Leilihhed. At tage, vælge ec. Be⸗ 
bag. At leve e. fin Stand, Evne. At 
indrette Lonnen e. Arbeidet. Alt gaaer 
ham e. Onſte. Efter Sagens Beſtaffenhed. 
Efter min Mening. Naar man vil dom 
me e. det udvortes: c.) 1 Tidsforhold: 
om det, fom cv fildigere i Tiden, fon mm. 
Denfin ff. Ziden følger p. noget andet; 
faavel naar man blof angiver denne Tids⸗ 
følge og Tidspunktet, hvorfra den uds: 
gaaer: fom naar Mun tillige angiver en 
vis Tidelengde, fildigere end det Puntt 

natsftund, — *35— . ud. pl. i den forbigangne ell. tilkommende Tid, 
a cabeden "hvorfra man regner. Gan var oppe e. 

Regn kommer Solſtin. 
Efter megen Stoien, blev det endelig xoligt. 
"Seg vil komme igien e. Bordet, e. Comes 
dien (3: efter den Tid, at Maaltidet er 
forbi 2c.) Mange beremmes forſt e. de⸗ 
reg Død. pan kommer tilbage 3 Uger e. 

Det indtraf fo Maaneder e. 
Kongens Dad. 8 Dage efter hinanden 3: 
hver Dag i 8 Dage. TIvf. fiden, Der 
i Beniært. post) har Henſyn ft. fo he⸗ 
mte Tidspunkter, ſaadel det forhigangne, . 

der nævnes (terminus a quo) fom det 
nærværende, der menes; og tillige udtryk⸗ 
ker et uafbrudt Tidsrum imellem begge… 
Efter betegner derimod egentlig fun Be⸗ 
grebet om en Folge eler et Følgende £ 
Tiden, ell. tyder hen p. en Tid ell. ét 
tidspunkt, fom er det følgende, men 
uden at beſtemme, om det er det mærvæs 
rende, el. hvilket; og uden at tage Hen⸗ 
fon f. noget uafbrudt vedvarende i det 
mellemliggende Zidérum, — Jeg er kom⸗ 
men i buler baade før og efter hans Dod: 
Jeg har ikke været i Huſet fiden han dode 
2: fra hans Dør indtil nu. — En Maa⸗ 
ned efter Konens Død giftede han fig 
igien: Siden Konen dede, har han ikke 
deeltaget i nogen Forlyſtelſe. — J enkelte 
Tilfælde ſynes det dog, ſom fiden og 
efter næften kunne bruges vegig 
f. E. Efter den Dag (ell. fiden den bg 
age man ham aldrig glad; ſtisndt her 

Midnat. 

d.) undertiden i Tidsforhold m. Bibegreb 
om en i det Foregaaende, Tidligete, lig⸗ 
gende Grund t. noget paafølgende, ell. 
om en, tilligemed Tidsbegrebet, angivet 
Virkning. Man fveder, fpytter efter denne 
£Lægedom; Øræfjet ſtaacr godt e. Regnen. 
Gun fik fvage Dine e. Kopperne fan 
har deune Svagheb e. Faderen. . Af arve 

år . ø 
ES "| - 
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noget e. cen." Efter det, ſom er forefal⸗ 
det, kan jeg ibke mere tale m. Ium. e) 
1. for at udtrykke, i viſſe Tilfælde, Ret⸗ 
ningen af en Bevægelfe cl. Handling 
hen t. ell. imod en Gienſtand, uden at 
dermed. figeg, om man rammer. fan 
kaſtede e. mig; men rammede mig ikke. 
At figte, hugge, ſtede, flaae, ſtikko e. cen. 
At gribe e. noget. ”Den (Lykken) kommer 
felv, den vil ci gribes efter Ohlenſchl. 
Han var e. mig m. en Stok 3: forfulgte 
mig. At jage £. en Hare, e. en Sommer⸗ 

fugl. — fig. At vende Kappen efter Beis 
ret. At tage efter flette Crempler. — J 

. mere uegentl. Udtryk om Samſernes Ret⸗ 
ning: At ſee fig om e. noget, At fee, kige, 
høre, lytte, lure e. noget, At lede, ran⸗ 
-fgge €. noget. At bie, vente, tove e. een 
(vente t. han kommer.) At blive oppe e. cen 
(fom cv ude om Natten.). — Ofte ogfaa i 
det Tilfælde, hvor en Bevægelfe eller Hands 
Ling df cer hen til cl. imod en Gienſtand, f. 
at faae den, el. lade den fomme t. fig.. At 
grave e. Skatte. At ſtrive e. noget. At 
bofe e. gen i Aviſerne. 
cen; ell. blot: at fende efter cen. Han 
fendte e. Vagten. Pigen er gaact e. Brød 

"EQ: f. at hente Brød.) Ar floite, pibe, 
vaabe e. cen (ſom bevæger fig fremad. 
2. figurl. for at udtrykte cn Retning af 
Sindets, Villiens Streben; Attraa, Be⸗ 
giexing, Virkſomhed o. d. At fræbe, hi⸗ 
ge, tragte, ſukke, længer e. noget. At 
være begierlig e. noget, være nysgierrig 
e. at vide noget. At være ſlem efter 20 
timre. Ar være en Nar e. noget. At 
lægge fig e. Konſt, Videnſtab. — Ar kom⸗ 

. me efter noget: lære det, faae Øvelfe i. 
B. Som adv. br. efter i nogle Zilfælde, 

deels allene (hvor det ikke fyrer noget 
Diject,) deels i Forbindelfe m. andre adv, 
1, om Stedfothold: At feile Mord, Syð 

"efter (mod N. mod S.) Gaae kun foran; 
han kommer nof etter. Han blev efter 

— (tilbage,) (od fit Toi blive efter. At gaae, 
komme bag efter, Det værfte kommer vo 

efter, fiden efter. — fig. At giøre noget ef- 
ter 3: giere et Arbeide, Værk, fom ligner 
et andet. (jvf. bag.) 2. forældet eX. ſiel⸗ 

den ev Brugen af efter for: til (ſaaledes 
at noget lukkes.) At kline ct Hul efter, 
Det groer efter. Brønden er falden efter. 
J. Om Tidsforhold. Baade før og efter. 
(jvf. fiden, 1). Det indtraf Aaret efter 
(Dderefter,) Kort efter, lidt efter, ikke 
lenge efter, ſtrax efter. Lidt efter lidr, 
paulatim. Ipvf. efterat.] 
Efteraar, et pl. d. f. den Xarétid, ſom 

er imellem Sommer og Binter. (jvf. Soft 
og Soraar.) Deraf: Eftergarsſtorm, Ef⸗ 

teraarsveir, 0. 4. . — 
E.fterabe, v. a. 1. gisre noget efter 
uden Ducrlæg ; Eftertanke cl. Fornuft ; 

då hk. 
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. fig latterlig nok derved.” 

get; en ufornuftig Efterligner. 

efterbleven, part, pass. ſom er bleven 

At fende Bud e. 

efterligne p. en ufornuftig Maade, und 
ulige Omſtendigheder. - At €. ca Ander 
Manerer. an vil gierne e. de. Fornen 
me. "Denne Stiil er ikke let at efterlign| 
efterabes fan den vel, sg. man fan gie 

»Sneedorf. — De 
erabelfe, en. — Efteraber, 
Den, ſom efteraber en Anden in 

af; 
på. e. 

fterat,, conj. efter den Tid at, d 
naar (posiquam, cum.) Æfterat at 4 
havde talt, rcifte han fig. s Han kom fo 
efterat Skibet var ſeilet. Han føifer fer 

erat alle andre have endt deres Maglt 
blive, v. n. 3. blive ti ig 

blive tilovers (br. fielden undtagen i pa 
tic.) »Den Decl af mig, ſom efterbliv 
Bagg. poet. Ep. 218. De Kø 
vende 3: de, ſom blive efter, blive t 
bage; og fig. for: de Efterlevende. 

bage. Gan ſamlede de efterblevne 
ater. F 
Efterbord, et. ud, pl Dakning 

Kage, Frugt, Confect o. d. ſom fpifes 
ſidſt efter de egentlige, Retter. (Fr. 
er), 3 S. "er 5 i 

erpryg ci. erbrygning, en. 

tynbefte ØE fom tilmgt —* Ro 
arret. J 
Efterbryllup, et. Gieſtehud, ſom b 

efter Bryllupet; Andendagsbry 

Efterbud, et, pl. d. ſ. Bud p. nog 
der ſtal fælges, tom kommer f. fildigt, 
efterat et andet Bud alt er antaget. da 

fterbud kunde ikke antages. 
Efterbyrd, et. Det Svoab, hvori 

fteret ligger indſluttet I Frugtmoderen, 
fom den Fødende ſtilles ved, efterat Fo 
er født. Secundinæ. 

rdags, adv. efter den nærmati 
Tid, herefter, ”Man ei kar fige, om b 
fig efterdags vil fætte nu til Ro.” 
Ding. ”Jeg bedre efterdags vil tage w 
i Agt.” Heit. (ogfaa : herefterdags.) 
—** en. pl. e. , 1. Da 

Pan ſen tilſtoſt i de Dandſendes 3 
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iet bævende Syd, efter en anden; Ef⸗ 
tt. (f.. drone.) ”fterdren af den 
targsarige Krigstordenr.” (M.) ' 
kſterdon, et. Døn, fom føres til⸗ 

fk, ell. eftrrat noget tilforn er ſteet, 
hørt. (Grundtvig.) 
Efterfalden, adj. v. tilfalden, ſammen⸗ 

falten. En efterfalden Brønd. (V. S. O.) 
fterfere, v. a. 3. br. i Talemaa⸗ 

ken: at efterfare Gruberne 3:. fare overs 
clt ned i Sruberne v. ef Diergværf, for at E 
underſoge dem. (jvf. fare, 1.) . 
—* sd Gierningen at farve efter. 
Efterjorſte, v.h.1. - underføge, grand⸗ 

ke meget nøle; eftergrandſte. At e. Na⸗ 
mttus —— efterforſte Sa⸗ 
gas Sammenhæng: (f. forſte, grandſte.) 
Beraf: Efrerforfining, en. phe 
Efterfrojt, en. ud. pl. oft fom ind⸗ 

traffer efterat den egentlige Vinter er forbi. 
lde, v. a. 2. folde op, ell. 

hlde x. my det, ſom ev ſpundet. Viinan⸗ 
ket maa efterfyldes (fyldes efter.) 
Efterſodningg, en. 8178 et Barn, 

hær ſedes længe efter dets Sadſtende, cl. 
ka en gammel Mand, der fildigen gifter 
ha, avler, &: Guldbergs Plautus. Ufæds 
kul. jvf. Sildefødning.) . . . 
Titerfolelfe, en. ZF. ſom man faaer 

F. 29, efterat den tidligere, ſterkere For⸗ 
smamelfe var ophørt, Jeg har underti⸗ 
ks en £. af Saret. je 

elge, v, 23. 3. f. folge. TX. & 
efterfylgian.] 1. i den egentl. Bemaerk. 
k. kt fun i part. Han blev efterfulgt 
ff cu heel Staͤre Tiencre. Baade de fos 
ægaende og efterfølgende, De efterfol⸗ 
jende Konger, 2. fomme efter, komme 
tene Sted. Den, fom efterfulgte ham 
| Embedet.- 3. føge at ligne. Haus 
Asndt, Crempel"forticner at efterfølges. 
te, cen i det Gode. ”Om vi have Mod 
, at efterfølge din Dyd.” Kampmann. 
—5 efterkomme. At e. eens Raad, 

ing 
9 

Efterfolge, en. nå. pl. Den Omftæns 
aighed, at lee eller bomme. efter en ans 
len, ci. i hane Sted. (Succeſſion, Thron⸗ 
Ride) Man havde givet ham Haab om 
Éherfølge I Kaldet.Efterfolgen i Res 
luringen,” &. 6. Jahn. 
fierfolgeiſe en. Gierningen at ef 
krtelge, 3. Gode Exemplers Efterfol. 
kelje, (jf. Sfrerfolge.) 
Efterfølger, en. pl. —e, [X. 6. Æt- 

erſolger. 1.) den,. der føger at efter⸗ 
igne noget. - En E. af gamle Skikke. 
i ten, ſom kommer i en "andens Sted. 
Pang olger i Embedet. . 

i orſel, en. pl. - forſſer. Gier⸗ 
ingen, at føre noget efter, bag efter. 
| Kftergaae, v. a. 3. (ſ. gaae.) fig. un⸗ 
erſegt, giennemgaae, efterſee. Jeg har 

fo 

efterset alle de Bøger, .hvori noget kunde 
være at finde herom. (fielden. 

ergive, v. 2..3. (f. give.) lade 
det Kray fare, man har. til sen, ell. paa 
en Rettighed. Han eftergev ham det 
mefte af Gielden. Jeg fan iffe e. noget 
af min Net. At e. (tilgide) een fin For⸗ 
ſeelſe. ”Han ſtal bog tvinge fit Sind o 
eftergive Straffen.” B. Thott. ”At efz 
tergive Synd ftaaer ef i Naadens Magt.” 

vald. (jvf. v. n. give efter, hvorfra det 
i almindelig Sprogbrug er forftlelligt ; m 
hvis Bemærkning finder Sted t —— 
tergivende, foielig, ikke paaſtagende. Gt 
eftergivende Sind. At være e. i Omgang 
m. andre.) Sielden, og fun i en hoiere 
el. friere Stiil, findes eftergive for: give 4 

efter 2: være ringere. ”En Doctor ingen⸗ 
lunde han deri eftergav, ſtiondt han Las 
tin ei unde.” Holb. P. Paars. > efter 

En ce. — adj. ſom kan eftergives. 
orſeelſe. — Eftergivenhed, en. ud. pl. - 

Beſtaffenheden, at være eftergivende; 
Foielighed. ”Naar Mildheden i os bliver 
Feighed og taalig Eftergipenhed mod Ondt, 
fom mod Godt,” Mynſter. — Derimod :. 
Eftergivelſe, en. Handlingen at eftergive 
een noget. Gieldens Eftergivelſe. 

ftergiere,. v. a. 3. (|. giore, 14.) 
giere noget ganffe lignende en anden 
Sing; iſer i den Henſigt, at det ſtal 
antages f. denne." At e. en Bancoſeddel. 
Det.er iffe ægte, men eftergiort. (Man 
føcr. ellers altid: at giøre cen noget efter, - 
ikte: eftergiere cen noget ; og bruger overs 
Hhovedet meft præp. efter 8.) Deraf: Ef⸗ 
tergioren, en. (Eftergioreiſe. V. 6. SM 
eftergiorlig, adj. fom fan eftergisres. (jof. 
efterli — »Bers, ſom man, ef faa let 
ſtal —— mig.” Baggeſen. 

Efterglands, en. ud. pl. en Glands, 
der følger efter et ſteerkere Skin, ed. hvori 
den ſterkere Lysning ligefom taber fig. 
”Sletter ud med alle Drommes Winder, 
Efterglandſen af. hvert ſaligt Glimt.” 
Baggeſen. ,”Utydelige Efterglands af 
foundne Dage.” J. £. Heiberg. . 

fterglatte, vw. a. 1. glatte, giore glat, 
efterat det allerede tilforn er ſteet. (Am⸗ 
bør: — g ft 

tergrandſte, v. a. 1. d. f. ſ. efter⸗ 
kr . Banda.) »De havde et ſterkt 

Kald t. at eftergrandſfe, baade Statsſa⸗ 
ger og Maturené Virkninger.” Guldberg. 
— Deraf: Eftergrandſtning, en. pl. — er. 

- SEftergraeve, v. a. 1. grave p. et 
Sted, hvor man vil føge efter Noget, ef⸗ 
terlede v. Gravning. Gan lod eftergrave 
i Hsien (lod Heien e.) men fandt intet. 
(Dluffen.) — Eftergravning, en. pl. er. 
Gicrningen, at grave efter noget i Jorden. 
i roe, v. n. 1; (er) groe til, til⸗ 
gros. ”Bogftaverne vare eftergroede m. 

' 
' 

4 
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net og glad.” Rahbek, 

v* 

digere Zid i 

 ” 
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Lord.” A. Vedel. — Eftergroening, en. 
i Bemeerkelſen: SLfrerdægt. (Ofuffen.) . 

ergrunde, v. a. ff. grunde noie p. 
noget, tpeculcre over, Den Bag maa 
mød 2 eftergrundes. ” 

Kfrergræs, et. ud. pl. - G. ſom voxer 
frem efter den ſorſte Hejlæt. (f. Efterſlæt.) 

Eftergræsning, en.  Grægning p. en 
allerede flaaet Mark, ell. p. en høftet 
Ager. (Olufſen.) 

Eftergrode, en: ud. pl. det, fom 
vorer frem, efterat en Mark el. Ager een» 
gang har givet Grøde: Denne 
endnu give en god Eftergrode. 

Efterhaanden, adv. Tid efter Tid; 
Åtte p. eengang, men. lidt eftér lidt, At 
vænne fig efterhganden af m. noget. 

Eterhede, er. ud. pl. en ftærk Hede, 
ſom kommer bag -efter p. en uſedvanlig 
Bid BED) | rad 

' erbige, V. a. I, altrage w. megen 

Begierlighed. At efterbige Rigdom. ”Alt, 
hvorved ct Menneſtet forledes t. at efrers 
ige falſt Ære,” Birkner. Deraf” Løgers 

|: igen, en. u. ⁊ |. 
Vfterhug , ig pl. d. ſ. et Sug, ſom 

gigves bag efter, ell. ikke f. rette Tid. (li⸗ 
geledes: Efterhugning, Efterhugſt, en. 
Her ſtal endnu gisres en Z. i Skoven.) 

r* nge, V. a. 3. ſ. hæn eg, — 

fig. 2.) følge, rette fig efter. ”Åt han 
m. Penge fan tiltisbe fig Frihed at efters 
hænge fit Hiertes eyſter og Begterlighed.” 

Birkner. bb.) blive faft, urokkelig ved, 
efterhænge en Mening. (Bording.) 
q | = e et. SÅ 
æt. (Amberge Ordb. 
Efterhoſt, en. ut. pl. 

øftet. man alt engang har 
fteraaret, den ere (di 

Hoſt. — u l. vIkke er lv —— 
»Ei han i Livets 

Efterhoſt ſtal roves Livets bedfte Trøft,” 
Rein, . . 

Eefrerjag e, v. 2. 3. (f. jage) At e. 
Vildt. Otteſt figurl. 88 
At efterjatge Forlyftelſer. ”De hidfig efter⸗ 
jage al fremmed Roes og Lyſt.“ Lurdorf. 
a— Deraf: Efterjagen, en. i 

ſ. ſ. tilkaſte, erkaſte, v. a. 1. b. 
hvilket nu er mere. brugeligt. : 

sg ang, en. 1. en K. fom følger 
efter at den egentt. Lyd er forbi. (Moth.) 
it, vedholdende Klang, ſom noget giver efs 

Klo ené E. — 2. fig. a, 

ftertigning, " Dans Digte ere blot en JL. 
af andre Digteres Arbeider.  b,) fvagt 
vedvarende Virkning, fvag Levning el. Er⸗ 
indring. En E. af de gamle Tider. 
Bel ér cm IE fterFlang af Naturſtanden 
bevaret i Barndomsalderen.” J. £. Heib. 

Ee ine, V. a. 1. ſ. tilkline. — Æf⸗ 

1. Hoſt, hvor 

ter Bersring. 

€ ; 

ng kan 

At 

Hs, ſom faaes v. Efter⸗ 

— 2. den ſil⸗ 

tergive; lade fare, “At efteda 

V 

é 4 
⸗ 

i Efterklining — Efterladen. 

terklining, en. i Bemeerkelſen: Flg 
—— — man foretages en Efte 
klining. 

& 

efterleve. Aforftiettigt a: 
noget.) e. eens Befaling. 
e. fin Pligt, Skyldighed. Weſſei.) ?Qan 

ve ERE ONES, 8 1. 5. ß 
erkommende, adj. v. fem følg 

Paa, Eommer efter. Den efterkommen 
egt. 
Efterkommer, en. på. e. (biyppigſt i p 

De, ſom I Tiden —* paa, ſom leve 
fer andre (det modſ. af Forfedre.) D 
vile vi overlade vore ommer 
»Hans Medlevende beundrede og agt) 
ham; og endnu mere flue Efterko⸗ 
merne prife hans Foretagende.“ Wanda 
(Det br. nu ſielden for Mfrerfelger, Ej 
termand.) 

P. Loen. (8. S. 
Efterkrav, et. ad, Fordring, ſ 

ſteer efter den rette Tid. 
erkulde, en. Knlde, ſom indtraf: 

lade, v. a. og rec. 3. (f. lede. 
( de 

Afgang) 
”Det flyver, og lader ten kyggen 

Mia efterlod (dL 

2. lade beholde. De 
06 intet dndet end tomme Fade. 3. fig 
a.) forfemme, (modſ. efterkomme.) ” 
tet kunde bevæge ham f£. at efterlade 
Bist,” Wandal. At e. fin Skyldighed 

et har han efterladt at gisre. Jeg ef 
terlod ikke nogen Dag at beføge he 
»Alt det, hun af forlyſtes kunde, det 
terlod jeg ingenlunde.” Bording. ed 

en 
fortiente Straf,” 8. Thott. Ate. fin 5 
dring. At e. en gammel Vagc. (G. 
D.) At efterlade en Skat. (Holtfedt.) 
Deraf: erladelſe, en. Strafjens, Y 
tens Efterladelſe. | 

Efterladen, adj. v. pl. eſterladne, 
jævnligen efterlader det, han dør giert 
Efterladne Tieneſtefolk. Er e. Arhat 
æfterladen 1 fin Gierniug. Ikke ſernig 

| | 
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eg lanken, ikke efterlaͤden til det, du ſtal 
giete. Mynſter. »En efrerladen Mand 
feriemmer ofte og ideligen at giete det 
Åen ber; den Stiedesloſe bryder fig ikte 
em at giøre det, Hiin forfeer fig v. iffe 
et giere Zingen ; den Skiodesloſe ogfaå v. 
et giere ten uden Dmhu.” Sporon. — 
Lfterledenhed, en. ud. pl Forſommelig⸗ 
Mt, Efisdesleshed. . ” 
Ejterledenffab, et, Eiendom, ſom 

ten vp. fin Død efterlader. „At endnu i 
Ex mit Efterladenſtab Es Tan dig overs 
gine" Beffel. fans E. blev folgt v. 
Yuction. (J den mere udſtrakte Bemæts 
ftie: hvad cen efterlader paa et Sted 
tr, tet af Schytte. ”Dido tog noget af 
Xocæ Afſterladenſtab m. fig p. Baalet.”) 

sv. a. 2. føge efter med 
dahn. Det er en Ting, jeg længe fors 
gieocs har efterledt. Man nu flig ærlig 
Hand med Lys maa efterlede.“ Holberg. 
2, giennemſege, giennemlede. At e. alle 
mulige Bøger, f. at finde en Oplysning. 
— Deraf: Efterleden, en u. pl. (Moth.) 
Efterleve, v. a. 1. fndrette fit Liv, 

fre Dandlinger.i Overeensſtemmelfe med, 
fftefomme. - At efterleve Guds Bud. 
Zer at efttrleve Kongens Befaling.” 
Sandal. Af een: Lov, Anordning. (En 
alelt Befaling efterfommes. En Lov ef; 
heleves v. én veddarende Opmerkſomhed 

dens Bud) — Deraf: Efterlevelſe, én 
nå. pl. Sovené 

hvis Efrerlevelfe- bringer Beifignelſe oner 
kukelte og over hele Samfund.* Mynfter. 

fterlevende, adj. v. Den ell. de, ſom 
kve efter em andens Død, ſom overleve 
ha, Hans då erlevende (3: Enke, 
Bern, ell. anden Slægt.) De Dødes Ans 
så tar fan ſtort, at de Efterlevendẽ neppe 
Ende jorde dem; - 

erleverſfe, en. Enke. (I Docn⸗ 
enter; ellers ſitelden.) 
Lfterlevniug, en. pi. er. t. f: f. Lev: 
ge ing bruger det f. Reliquier.) 

erligtzer, en, pl. ce. Den, fom en 
liebmand fader blive tilbage p. en fan: 
eleplade, f. i hans Sted at drive Han⸗ 
i (Moth.) 7 ' 
Tfterligne; v.a. 1. tage en anden Gien⸗ 
and t. Monſter f. en Handling ell. et 
lærk, Arbeide; føge i Handlinger ell. 
ænlemaade qt ligne en anden; glore ell. 
'tmbringe def, ſom ligner en armen Ting. 
t igne Naturen. ”Vil du Gude 
i m. fvage Haand, men ædel Jver ef⸗ 
tligne,” J. Smith. At e. een i noget. 
wm har efterlignet en greſt Digter. =- 
'fterligner,-en, pl. e. Den, fom efters 
sner, ſtraber at e. en anden. 
it, end eiendommelig Digter, "Guds 
! Jefa ignere ere vi faldede £. at 
ne” Pak Ruter, — Efterligning, én. 49 

— 

Eſterlevelſe. Den Lære, 2.5 

Dan er 

ed 
? f 

i. er, 1. Gierningen, at, efterligne. 
noget, fon er efterlignet ; - et Billede, 

en Copie. En E. af et Menneſte. Dette 
Digt er en Rfterligning efter det Graſte, 
af et grægt Digt. . ” 

Efterliv, et. ud. pl. et Liv, der ved: 
varer i dets Virkninger, efterat det har 
ophørt. (ufædvanl.) ”Mangen Skiald et 

Efterliv end Enytter t. hans Dages Tal. 

erlyd, en. ud. pl. en ſoqgere keyd, 
ſom vedbliver at høres, efterat den ftær:s 
kere Lyd, er forbi; Efterklang. (Moth.) 
Efterl fe, v. a. 2. bekiendtgisre nos 

get, ſom er bårtfommet, ſtiaalet e. d. for 
at faae.det igien. At e. noget, e. cen 
fom er remt, i Aviſerne. (ſ. lyſe efter.). 
— Deraf: Efterlyoning, en. pl. er; 

Efterlæſe, v. a. 2. læfe nøte igiennem 
[. at finde noget. Jeg har efrerlæft Alt 
vad derom findes i de Gamles Skrifter. 
Man maa e. Stedet hos Forfatteren fefv. 
— Deraf: Zfterlæsning, en pl. er. - 

SEfrermaal, ct. . [af Maal, Mæle.] 1 
det ældre Lovſprog: Stævning og Forføls 
gelfe f. Drab, Deraf: SEfrermaclsmand. . 
Eftermaale, v. a. 2. prøve, om noget 
holder fit rette Maal, om det er maalt 
rigtigt. Are, en Ager, e. Korn, — Deraf: 
Eftermaaling, en. pl. SK - FO 

Eftermaaltid, et. 1. Maaltid, ſom 
Holdes p. ny, efterat man alt har ſpliſt. 
. d. f. ſ. erbord. ( Woth). 
Eftermad, en. ud. pl. Kiebdmad ell. 

anden faſt Fode, ſom fættes frem paa 
Bordet efter Formaden (hvorved i Almin⸗ 
delighed forſtaaes Suppe eller Skeemad.) 
Eftermale, v. a. 1. male noget, ſom 

aft tilforn har været malet. Jeg maatte 
lade Lofterne e ale, faa flet var Ars 
beidet giort. 2. 3 v. Maling, 
v. Penſelen. Han har eftermalet le 
lige berømte Meſteres Arbeider. — Efter⸗ 
malingz, en. pl. er. 1. Gierningen, åt e. 
2. et eftermalet Stykke. Dette Stykke er 
ingen Original; men en Eftermaling. 

Eftermand, en. pl.-mænd, 1. Den, 
fom i en Rekke el. Orden følger umid⸗ 
delbar efter on anden. (I Modſetn. til 
Sormand.) Enhver maatte rætte. det t. 
fin Eftermand. 2. den, ſom i en Betie⸗ 
ning, et Embede, ell. anden Stilling kom⸗ 
mer i eens Sted. Han blev min £. t 
Embedet. . i 

' Eftermiddag, en. pl. e. Den Zid af 
Dagen, fom er imellem Middag og Aften. 
Om &ftermiddagen. Jeg kommer bien i 
Eftermiddag (naar det er E.) Jeg var 
der i Eftermiddags. 

Efterminde, et. Minde, Cflermæle 
(br. ſieldnere.) “Jeg har forhvervet Dig 
et evigt Efterminde.“ Falſtet. 
Eftermoſt, en. ud. pl. "Vand, ſom 
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flaaes p. Moſtavafſet, der preſſes endnu 
en Gang, efterat den bedſte Saft er afs 
preſſet. Moth. i 

ermure, f. tilmure. 
termæle, et. ud. pl. Rygte, Erin⸗ 

bring, ſom cen fager efter fin Død el. 
Bortgang. fan har ef flet, ondt E. paa 
dette Sted. At efterlade fig et evigt, be⸗ 
tømmeligt Eftermæle 

Efternynne, v.'a. 1. nynne efter en. 

andens Sang. ”Aldrig, greben af unævs 
net Lyſt, efternynne bævende din Roeſt.“ 
S. Bli er. v 

Efterraad, et. Raad, ſom gives f. 
fildigt, efterat noget alt; er ſteet, afgiort. 
(Moth.) 

Efterregne, y. a. 1. regne efter," 
prøve, om noget er regnet rigtigt; ell. 
—* ved Regning at komme efter. Af e. 
vor mange Penge man endnu har i Ves 

hold. — Efterregning, cen. pl. er. 
Efterreiſt, en. R. fom fåretages efter 

. en anden, f. at indhente ham ell. d. 
Efterret, cen. pl.—ter, en Ret Mad, 

ber fættes frem efter Hovedretterne. 
Efterretning, en. 1. pl. er. mundts 

lig eil. ſtriftlig Bekiendtgisrelſe om noget, 
ſom p. et andet Sted har tildraget fig; 
Tidende. At bringe, meddele cen Æ. om 
noget. Her er indløbet den E. fra Eng: 

" Tand, pan har længe ingen XÆ. havt fra 
fin Famitie. (jvf. Beretning, Underret⸗ 
ning, XLidende,) ”Cn Underretning anvi⸗ 
fer Maade, M 
en Efterretning befatter fig fun m. Tins 
en, fom den er, og fom den er hørt 
set.” Sporon. 2. ud. pl. noget, der 
en ſerdeies Henfigt meddeles" cen, noget," 
man har at rette fig efter, naar det — 
forkyndes een. Dette tiener cder til 

telige, Gan er ikke e. 1 fit Arbeide, Ems 
bede. 

efterrettelig, 2: efterkomme, adlyde den. 
Efterſagn, et, d. f. ſ. Lfærmæle. 

(fædvanl. I god Betydn. men mindre bruz 
geligt.) “Hau ſtyrede dem m. ct evigt Lov 
59 Efterſagn.“ A. Vedel. ”Din Xres 

fterſagn blandt og vedlige ſtager.“ — 
Bording. 

Efterſanke, v. d. 1. ſanke det, ſom er 
efterladt, Hvad der blev ekcrfantet, var 
ikke ubetydeligt, — Deraf: Efterſankning, 
en. pl. er. NE i 

Efterſavn, et. f. Affavn. . 
fterfee, v. a. 3. fee paa, giennemſee, 

f. at prøve, undcrføge. Ar 2. Regnſta⸗ 
berne. At e. Alt i Huſet. Jeg flal e. 
emne i mine Papirer. (forſt. fra v. n. 
ce efter.) ' 

blev, Mulighed og Nytte; 
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Efterfige, Vie a. 8. (f. fige.) 1. fi 

det, fom ca anden figer fore, m. de famn 
Ord; fige efter. Han maatte efterfi 
hvad den anden forefagde ham. 2. gi! 
ten Efterſagn, omtale-cen efter hans De 
Det maa efterfiges ham, at han var 
redelig, uegennyttig Mand. 3. fige m 
get ufordeclagtigt om cen. ”Kan Roy 
mig det efterſige.“ — *Og at det vort: 
dig til Stændfel, efterfagt.” Bording. 

Efterſtin, et. Et Lyoſtitz, der ends 
vedvarer, efterat en ſterkere Lysning 
forbi, f. E. efter Solgns Nedgang. ”£ 
terſtinnets matte Lysning.“ Grundtv, - 
fig. ”Kraftené Tfterftin.” Samme. 

Efterſtrab, et. et, ſom tilfidſt fo 
bes af Gryder cller andre Kar, (Moth. 

Efterſtrift, en. pl. er. Aillag, fu 
feles t. et Skrift, et Brev e. d. ved Slu 
ningen af ſamme. . 

frerffrive, v. a. 3. (f. ſtrive.) 1. d 
terligne noget, ſom er ſtrevet. Xtc. | 
Document; e. cn andens Underſtrift. 3 
an en andens Haand faa fund 
ive.“ Holberg. 2. At e. eens % 
leo: ſtrive den ſaaledes, ſom m 

horer den. 3. efterſtreven, adj. v. 
Skrift efterfølgende, : bag efter anført. 
terſtrevne Bøger, Punkter. — Deraf: 
t Fre, et 1.d. ſJ. et Tilezt 

erſtud, et. pl. d. ſ. et Tillag I. 
allerede giort Indſtud ell. Sammenitud 

Der maa endnu gieres et fer, 
Efterſlaae, v. a. 3. (ſ. &) 1. 

tergisre det, fom er flaaet, præget. It 
en Mynt. (8. S. O.) 2. Al efterſlec 
noget (flage noget e.) i en Bog, ant 
ſoge v. at kaſte op, føge efter i Bogen. 

Efterſlæb, et. noget, —* ſlebes eft 
ſom man flæber efter fig. (Ambergs Sis. 
Mt fterllægt, en, ud pl. Den tille 

mende Slægt, Efterkommerne. 
Lfterflæng, et. en Hob Folk, fom for 

mer tilfidft, ell. bag efter andre. (dt fer 
agteligt Udiryk.) $. 6. O. 

Efterſloet, en. ud. pl. Den anden ef 
flæt, hvorved Eftergreeſſet hoſtes. 

fterſmag, en. ud. pl. en fast 
get efterlader fig i Munden, efteraf me 
har fvælget def. 

Efterſmæk, et. fig. og i d. Tale: 
uventet, ubehageligt Tilfælde, ſom afa 
ind efter noget behageligt. | 

Efterſuak, en. Gnat, Zale, efterat ( 
Sag aft er afgiort, ell. om det, ſom 
er forbi. 

Efterſnakker, en pl. e. ben, fom ut 
egen, felvftændig Mening ,, tun gtentag 
Andres Tale, blindt hylder Andres I 
ning. ”Den ubehagdttge Virkning, en É 
dan: tankeles og Érvbende Æfterfnefte 
frembringer hos den, der feer dybere ent I 
overfladen,” Rahbek. 
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Efterſom, conj. 1. i Forhold til, ef: 
fer, i Følge det, fon: Dot er forſtlelligt 
fterſom manifeer det fra 'den ene, ell. 
mn anten Side. Han fager Betaling ef⸗ 
trjom ban arbeider. (vgfaa adſtilt: efter 
om.) 2. d. ſ. ſ. efterdi, ſaaſom. Ef⸗ 
erſom han ikke har fuldført Boerket, fan 
on iffe fordre den tilftaaede Betaling. . 
Titerformnmter, en, 'varme Dage, der 

nttræffe ſilde paa Aaret, efterat den egent⸗ 
É ——— er foret. f 

fterſpil, et. pl. d. ſ. 
itcs ell. —* det egentlige Spil 
r forbi, (modſ. Forſpil.) Paa Trage⸗ 
ica fulgte endnu et E. — fig. Dette 
)ttin fif et blodigt Efterſpil. . 
Efterſpore, v. a. 1. fåge ved omhyg⸗ 
flig Leden at opdage, gaae p. Spor efter. 
Ran fod overalt e. de Gammenfvorne. 
jtheert SÉridt, han glorde, blev efter⸗ 
poret, At efterfpore Naturen.” Kamp⸗ 
enn. — Deraf: Efterſporing, en. 
Efterſporge, v.a.3. ſ. ſporge. fa. S. 
Herspyrian.] . 1. indhente Underretning 
mn. af ſporge. Jeg har ladet e. om 
sn endnu fulde være i Byen. 2. fpørge 
m, m. den Henfigt at faae el. kiobe no⸗ 
Ht  Sfe Varer ere meget efterfpurgte, 
- Deraf: Efterſporgſel, en. AÄt glore 
k. cm noget. i …, 
Efter super]. af adv. efter. bageſt. 

ſataldet. i i ' . 
Lfterſtaaende, adj. v. ſom endnu ſtaaer 
tage af udrede,. gisre, betale o. d. (ves 
eꝛende.) Hvitfeldt. ' 
Erterftand, en. ud. pl. 

3 flager tilbage at udrede, -betale 20. 
Reſt, Reftance.) Hvitfelt. Moth. 
Trek, et. ph d. ff. 1. noget, om 

tefterſtukket. Dette Kobberſtykke, Land⸗ 
er et Efterſtik. 2. d. ſ. ſ. Lfrerz 

trrilte, v. a. 3. (ff. ſtikke.) ſtikke, 
tgrave noget i Liighed m. et kobberſtuk⸗ 
i arbejde. * e. — ——e—— et 
antott. — Deraf: ikning, en. 
EKfterſting, et. d. ſ. et vill Slags 

cting i Syening. Forfting og Efterſting. 
Efterftræbe, v. å. 2. " føge at opnaae, 

kæbe efter; Det var intet mindre, end 
ta heicfte Magt, han efterftræbte, ”De 
Una t fig ſelv, ſom efterſtrebes, hade 
Merfen det Godes ell. det Ondes Natur.” 
i, Thott, 2, føge at tilføie Skade, ulykke. 
te ei andet giere, end .efterftræbe mig 
r, allehaande Lift,” Tode. At e. eens 
ir. ban blev hemmelig efterftræbt. — 
Kraf: Efterſtræbelſe, en pl. r. og Ef⸗ 
tfræben, en. 
kiterſtrabeifer. — Efterſireber en. pl. e. 
sn, ſom efterfræber andre. At have 
Fine Misundere og Efterſtræbere. 
Rfterſtunde. v.a 1. giore fig Flid for, 

at efterſee, tilſee, el. ſee paa. 

Det, fom ends) 

. agtig Omtale. 

At undgaae fine Fienders 

" ftræbe efter. 

di 

ftræbe f. af opnaae. (Moth.) 2. begiere, 
attrage, hige efter. 

Bibeloverf. Hos den at være nær jeg als 
tid efterſtunder.“ Vording. Ek 

Efterſtykke, ct. Pt: | 
ef fort Siykke el. Skueſpil, fom gives til⸗ 

SLfterfoærm,. em. pl. e. en Bifværm, 
der udgaaer fra et Biftade, ſom [alt for= 
hen fammeAXar har givet ecd Sværm 
(hvilken da faldes Sorfoærm.) Fleiſcher.) 

Efterſyn, et. ud. pl. 1. Gierningen 
Du maa 

have flittigt £. med alting i Huſet. Pa: 
pirerne ligge til E. for enhver. 2. Be⸗ 

Bording 0. a.) er forældet. ”D tager Ef⸗ 
terſon, og lærer her at fegte.” Vorbing:? 

erfynge, v. a. 3. (f. ſyntge.) fonge . 
liigt det, ſom man har hørt, ci. ſom ſore⸗ 
funget. At efterfynge en Ärie. — 

frerfæd, én. ud. pl. S. ſom ſaaes 
efter cH. fildigere, end den fædvant, Tid. 
(V. S. O. Hoe Moth. : Efterſaad.) 

Efterſætte, v. 2. 3. ſtynde ſig efter f. 
at gribe, fange; forfølge. Han lod dem 
efterfætte ved Huſarer. (VB. 6. 0.) jvf, 
fætte efter. ml 

Efterſoge, v. 2.2. lede om, føge m. 
Omhu, .e It. at faae fat p. Øer blev 

ogt i hendes Giemmer. Lan blev. 
e F 33 i Byen. — Deraf * £f: 
terſogelſe og Efterſoegning, en. ”De ge 
fterføgning, fom — itfe haver,” B. 

ott. a 
Eftertale, en. ub. p.. Sagn, Rygte, 

Tale om noget, ſom er ſteet, ſom een har 
giort. (i Alm. om ondt Rygte, ufordeel⸗ 

Dog ogſaa m. Tillægget : 
ond Eftertale.) ”Det vilde blive . hele 
Tydſtland fil flor Spot og Eftertale.“ 
Colding. Ba 

Eftertanke, en. ud. pl. Tankernes ell. 
Tenkningens Henvendelſe til en vis Gien⸗ 
ſtand; Agtpaagivenhed, Opmarkſomhed. 
"At bruge fin ER. At anvende Flid og E. 

At giøre noget uden £. paa et Arbeide. 
At giore fig Eftertanke (Betænkning) om 
noget. (f. eftertænte.) |. 
Eftertid, en. Ziden, Tidsalderen, ſom 

følger paa den nærværende ; Fremtid, til⸗ 
kommende Tid, med ubeftemt Fiernhed og 
Barighed, Dog menes ikke gierne den ner⸗ 
meſt paafslgende Tid; men ſnarere den, 
dk førft en tilkommende Slægt oplever.) 

or Eftertidens Skyld. Eftertiden vil 
lære det. JEftertiden. Man vil min⸗ 
des ham indtil den ſildigſte Eftertid. 

Eftertids, ſ. efterdags. 
Eftertragte, v. a. 1. ſoge at opnaae, 

Dette havde han længe efz 
tertragtet. ”Alt det, mit Sind, min Hu 

⁊ 
N 

Du ſtal ikke efter⸗ 
ſtunde din Naboes Huſtru.“ Gaymeld. 

v. (om Skueſpil:) 

merkelſen: Monſter, Exempel (Tauſſen. 
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Eftertragte — Eftervee. 

har altid eftertragtet.” Bording. ” vor 
Andres Stade og uͤlykke eftertragtes.” Hol⸗ træder efter en overfiaaet ubehagelig 
berg. At e. Magt åg Rigdom. ”Dyder, 
ſom eve værd. åt eftertragtes.“ Mynſter. 
As eens Liv, — Deraf: Eftertratzten, 

ertragtning, en. i SE 
Eftertrop, en. pl. per. en liden Hob, 

der kommer 'bag efter en fltørre Mængde. 
. feer k, en. ud pl,  VYttring af 
Kraft, 7 alvorlig Billie, Handlinger 
og Ord; Fynd og Klem i Udtryk og Tale. 
At handle, at gage frem i en Sag med E. 
Gan talte, forfvarede fig m. Varme og E. 

eftertrykkelig, ådj- fom fører m. Ef⸗ 
tertryk, alvorlig. At fage en e. Jrettefæts 

telſe, gisre en e. Foreftilling. 
ftertryk, et. pl. d. ſ. 4. Udgave, Ops 

1 Tag af et trykt Skrift, ſom gieres af cen, 
der et har Forlagérettighed ;” uberettiget 
Oplag af en Bog. At giove E. af en Bog. 
Det ev ingen eriginal Udgave, men et Æ 
2. Handlingen at eftertrykke 

SE fr e, v. à. 1 0g 2. tryffe et 
. Strift, imod den retmeſſige Forloggers 

Villie og t. hans Skade. At e. en For⸗ 
fatters Værter. — Eftertrykning, en. 

kker, en. pl. e. Den, ſom efs 
tertrykker Bøger, mod Forfatterens el. 
—* edens Villie og t. dennes Skade. 
(Mot FE i 

Eftertræde, v. a. 3. (f. træde.) følge 
efter; og figur. efterligne, føge af ligne 
el. opnaae. — ligeſom Subſt. en 
Eftertræder, for: Efterfolger. V. S. O.) 

Eftertælle, v. a. 3. (f. tælle.) under⸗ 
føge v. Tolling; tælle det, ſom før har 
været falt, f. af erfare, om Tallet er rigs 
tigt, el. hvormeget endnu er tiloveré. 
At c. Penge, man har modtaget. Af e. fin 
Caſſe. — Deraf: Efrertælling, en. pl. er. 

Eftertænkte, v. 3. 2. i Tankerne fores 
ſtille fig de enkelte Dele af en Gienſtand, 
og deres Følger; anvende opmerkſom 
Tenkning p. en Gienſtand, tænke noie og 
flittigen paa;, overveie. (ivf. betenke. 

Denne Sag maa usie, vel: overtænfe.) 
ertænkes: ”Jo mere jeg hans Ord og 
te eftertenker.“ Holb. P. Paars. Jeg 

vil nsiere e. det, inden jeg -bejlutter mig. 
»Man betænker, om en Sing paſſer; man 
eftertænter, hvorfor den ikke paffer.” Spo⸗ 
ron. = Eftertænkning, en. Handlingen, 
ell. den Siwlsvivtfomhed, at eftertænfe, — 
eftertæntfom, adj. fom.bruger Eftertanke, 
ſom altid eftertænfer fine. Beflutninger og 
overveier fine Handlinger. At gaae efter⸗ 
tæntfomt f; Bœrks i en Gag. ”En bes 
tænffom Mand er agtſom p. det, 
handles om; en eftertæntfom ogſaa p. 
pet, ſom m. den Ting ftaaer i Sammen⸗ 
hæng,” Sporon. — Deraf: Eftertæenkſom⸗ 
hed, en. ud.» pl. . 

Æfterver, en. pl. er; TZ. Nachweh.] 

” tt, Efterverdenens Dom. 

ſom faaes v. at gyde Vand p. de allered 

der 

=- | 

egentl. en ſmertelig Jornemmelfe, Der in 

lelfe el. Lidelſe (faaledes i dagl. T. ſigu 
om noget ubehageligt, der felger paa n 
get behageligt) men færd. i pl. om 
Slags Smerter i Myggen. og ilnderlive 
der paakomme Barfelfoner efter Fodſelen 
(jvf. Dee, 3.) ” 

Efterveie. V. A: 1. veie det, ſom til 

forn har været veiet, f. at prøve 
tené Rigtighed. — Efterveining, en. pl. 
E erden, en. (men altid m. beſt 

Art.) De Menneſter, der leve efter c 
efter vor Tid, i Verden; Gfterflægt, E 
terfommere. (Moth.) At overlade n 

erviin, en. ud. pl. en ringe Bi 

cengang preſſede Druer. . 
ftervinter, en. pl. - vintre. 

Beirligt og Froft, der indtraffer om Fe 
aaret, efterat Vinteren mentes at v 
forbi. (Moth.) . 

Efterværende, adj. v. [om ffal vær 
herefter, for Eftertiden. (modſ. forhenvæ 
rende) … - ” 

Eftervæxt, en. ud. pl. Planfevæ 
der fremfommer fildigere, end den fæ 
venlige Tid, ell. andengang ("een So 
mer, (Olufſſen.) En rigelig Eftervæxt 

ngene. 
Es- (Sgetræ) og deraf: Etzebark, £ 
geblad, m fe ſ. ben. i Øe 

. FS. Eg 
ebne Kant 

æggen p. en Kniv, Øre, Kaart 
»Behold du dit Sværd, og læg Staal 

Eggen 

Æggene p. dette Lerred ere ujævne, i 
fatte, (ſielden og forældet, om den v 
Kant af en Ager. Imellem Eg og Ent. 
D. Lov.) = Heraf: 1.) Egſtaal, et. Staa 
fom lægges ft. Eg p. et ſtœrende Redſtab 
ell. ſom dertil er brugeligt. 2.) egvend 
v. 2,2, vende ſammenſyet Lerred (f. 
i Sagener).faaledes, at Eggen, ſom tilf 
var paa Yderfiden, kommer indad. At c 
vende et Lagen. 
Ege, eh. pl. r. [af Reg.] 1. en fla 

bundet Baad, enten udhulet af en heee 

Bæl ⸗ 5.) — BDera 3 
gebænt, en. FS dr 
vet, hvori 

ø 



Ege — Egenkierlighed. 

af cgfae hot Moth. v. a. at 
forføne det med ave Eger.) 
Egel, en Svineſti. f. Svüiinegel. 
Eger, adj. un. eget. pl. egne. PR. 6. 

gm. J. eigin. fh. aigin.) udtryk⸗ 
lor i Alm. udelukkende Befiddelſe ell. Ei⸗ 
mom af en Ting, 1. egentl. 2.). om 
tet, fom tilherer et Bæfen (færd, en Per⸗ 
hs) udeluffende ell. allene, enten af Nas 
taren, fom Dele af ſammes Legeme, cell. 
kem noget, der umiddelbar: udgaaer fra, 
urtes af, flager i Gammenhæng m.Vo⸗ 
wet, Det er hané epne Børn. Man 
inder Der fom æde, deres "egne linger. 
fan far ſtrevet det med e. Haand. Han 
pre det af e. Drift. At gace m. fit 
get Daar (i Modſ. t. falſt Haar, Pas 
ri.) — Hvor Talen er om en Perſon, foies 
ut ſaaledes ofteſt t. de poſſeſfive Pron. 
ne Betydning det da tillægger mere Ef⸗ 
mt, Nina ce. Bog. et var hans 

e Ord. Det bliver hin e. Skade. 
ve dedkommer dit eget Bedſte. Det bli⸗ 
tr min e. Sag. — abaol. og i pl. Børn, 
kanter, Enhver førger betft f 
nes Øgne vare ham meft imod. Lun 
i bellere være hos Fremmede, end hos 
ne Lgne. b.) Om det, der eies, befids 
nt ef cen uden f. hans Perfon, det, 
mani man har Eiendomsret ell. udeluk⸗ 
rate Brugsret. (modſ. fremmed, ell. ſom 
Water en, anden.) Han boer i fit eget 
zaus. At.fløre m. egne Heſte. Vi cre 
4 5. min e. Grund. Han har anvendt, 
seffret meget af fit eget 2: af fin For: 
tu, — At være fin egen Herre, ell. ab: 
L. være fin egen 3: uafhængig af andre,. 
Hr t andres Zienefte. Det et haardt at 
lade tiene, naar man har været fin egen. 
uegentl. og-fig. 2.) fom er grundet i 
linzens Matur, ell. fom i det mindſte 
xget ofte og i Alm. findes hos en Ting. 
egelſesesae er egen for ethvert Dyr. 
tegtige Farver m. mefallift Glands ere 
zae f. de tropiffe Fugle. Han udtrytte 
gm. ten ham egne Beftemthed; (Heraf: 
byenhed, Egenſtab.) b,) færdeles, itte 
dindelig, Seftemt f. cen ifær ell. f et 
ti Ziemed, Hver har Q: 
ga Varelfe (7 uden Fallesſtab me ans 
%.) Der harer en' e. Behandling fil. 
-tt bliver (brevet i en e. Bog. Han maa 
str en e. Karl dertil. c.) fær, befynders 
3, Underlig. Han ér meget egen, har et 
sa Sind, egne Meninger. Det er en 
ente e. Omftændighed. —" Gammenfæts 
aget: —A— adj. giort ell. ſtre⸗ 
. egen Haand, iffe v. Andre: Gt 

Wigt Arbeide, Haandſkrift. Enſe. 
Nieelſe. Kongen her e. tilſtrevet ham. 

ege et Hiul >: 

Sntiærlig, adj. grundet i Ggentiærligs 
g cd; behertet af Egenticerlighed. ens 

tarlighed, en,” K. tit fig felv, Driftet. 

er ne. 

beboer) fit 

27 Egenkierlighed — Egewillie. 

at befordre fin egen Suffalighjed, Selb⸗ 
- Kærlighed; færd. om den overdrevne Brad 
af denne Drift, der gier bet egne Jeg t. 
den hsiefte, vigtigfte Gienſtand (Egoisme) 
ell. om det Behag, man finder i egne, for⸗ 
meente Fuldkommenheder, den Lyſt, man 
har t. at hæve fig ſelv frem, sat høre fig 
roſe, 0. d. Egenlyſt, en. færdelee Lyft t. 
en vis Ting. (8. 6. 2.) egenmyndig, 
f. egenmogtig. Se genmyndigbed, en. 
Uafhængighed af Andres Herredemme. 
»Diſſe Statholdere havde god Letlighed' t. 

dighed,” Guldberg.  egenmægtig, adj. 
fom tiltager. fig felv Magt og Myndighed ; 
ell. fom grunder fig paa cen fagdan, af fig 
felv tiltagen Magt. Egenmegtige og ube⸗ 
fsiede Dommere. En egermægtig Qands 
lemaade. (Ogſaa egenmyndig, ſom dog 
fieldnere høres, ”Ingen af Parterne fan 
egenmyndigen foretage fig dette,” Schytte.) 

eraf ' Egenmegtighed, en. ud. pl, egen⸗ 
mægtig Adfærd. — Egennytte, en. ud. 
I, overdreven og laftværdig Drift. ft. at føge 
* egen Fordeel, med Zilfidefættelfe af egen 
Værdighed, og m. Udelukkelſe af alt Dens. 
fyn t. Andres ell. t. det Almindeliges Vel, 

at giere Oprør og tragte efter Egenmyn⸗ 

At handle, drives af R. — egennyttig, adj. 
1. ſom drives, beherſtes af Etzennytte. 
2. ſom er grundet i eBrmyttige Gandlinz 
ger, Bevæggrunde, ”Den Egennyttige 
udregner alting efter egen Fordeel, ." Den 
Narige famler, og fåmler fra andre alt 
det, hvorved noget kan vindes,” Sporon. 
Egennyttighed, en. 1. egennyttig Be⸗ 
faffen ed. åg San tlingé, & mod. 

, gennyttig eo. 2. es fe je ennyt €e 

”Det er den ſmaalige Egennyttighed ,, fom 
bliver til Wærighed.” Miller. — egenraa⸗ 
dig, adj. fom allene vil raade, allene 
følge fit eget Hoved, fin egen Villie, uden 
at modtage Raad af. andre; ſelvraadig. 
Deraf : Egenrgadighed, en. ud, pl. (Selv⸗ 
saa bighed.) — Ægenroce, en. ud. pl. d. f. ſ.. 

elproes. (Holberg. Evald.) egenfindet, 
fi ſerſindet. egenfindig, adj. ſom har 
en overdreven Tilbeielighedet. at følge fin 
egen Mening og Villie, endog m. Kund⸗ 
ſtab om dens livigtighed ell. Skadelighed. 
»At bruge Magtſprog — pasſer“ fig bedre 
for et egenſindigt Barn, end for en for⸗ 
nuftig Negiering.” Birkner. “En egen⸗ 
findig Mand bifalder ikkun fit eget; den 
Egenraadige iværffjætter fun fit” eget. 
Hun vil det, ban vil; denne gisr (Fur) 
det han vil,” Sporon. 

findig. Egentykke, en. (rettere: et.) 
Beſtaffenheden, at være indtaget af fig ſelv, 
tillægge fig ſelv, fine Meninger m. m. en 
flor Bigtighed. (nyt O.) ”At de begge har 
tvoet en faa ſtor Ægentyffe umulig.” Rah⸗ 
vet. Egenvillie, en. br. undertiden f, 

J 

Egenſindighed, 
en. ud. pl. Beſtaffenheden at væré egen⸗ 



det adſtilte: 
. Ling mangler 

. Q.) eller for: Ægenraadighed. ”At vor: 

” 

ved et Skib, at det er en hurti 

NE 9 

Egenvillie — Egentlig. 

egen Billie; CPA hans Hand⸗ 
genvillie. Ohlenſchl. Nord. 

Egenvillie ikke kunde danne Alt p. den 
Maade, ſom den vilde.Mynſter, [HOos 
fodre forekommer ogfaa :- egenvillig, adj. 
ſelvraadig, egenraadig. (Moth.) og KEgen⸗ 
villighed. P. Tidemand.] Ægenvægt, en. 
Den: Vægt ell. Tyngde, fom er egen for 
et viſt kLegeme, i Forhold til em antagen 
Sammenligning f. E. m. Bandet; ſpeci⸗ 
fik Vægt. (3. Kraft.) Egenvark, et. 
Værk, fom een felv er Ophanemand til, 
fom ei er Efterligning; en Original. nyt 
O.) ”MefterfinÉfer, 
ker og Kopier.” Baggeſen. 

Egenhed, én. pl. er. 1. noget,” ſom 
er eget for en vis Ting; Egenſtab ell. Be⸗ 
ſtaffenhed, ſom Tingen har i Følge fin 
Matur, og ikke deley med andre Ting. 
(f. egen, 2. a.) Det er en E. ved denne 

" Ptanteflægt… Sprogets Egenheder, Idio⸗ 
tismer. (jvf. Særegenhed.) 2. Serhed, 
undertighed. Den gamle Mand har mange 
Tyenheter, . i 

Egenſtab, en. pl. er. [2. Eigen⸗ 
få 38 Det, ſom tilherer en Ting (iſer 
fom abstractum, ell. i Tingens Artbegreb) 
Følge dens Veſen ek. Natur, og hudrved 

ven aͤdſtiller fig fra andre. Guds Egen⸗ 
ſtaber. Dyrets, Plantens, den mennejtcs 
lige Sicels Egenſtaber. Egenhed adſtil⸗ 
leg I Brugen fra Egenſtab fornemmelig 
derved, af” hlint | Alm. br. om enkelte, 
fleldnere, og itfe ftrar 1 Øine faldende 
Egenflaber. Man' kan fige om to forſtiel⸗ 
lige Gienſtande cl. Artbegreber: De have 

" mange, de flefte Egenſtaber tilfælles; men 
hver har dog fine Egenheder.) Egenſtab 
br. dog ogfaa ofte om tilfældige Omſtæœn⸗ 
digheder, ell. Beſtaffenheder, naar de al⸗ 
tid, ell. dog den meſte Tid findes hos en 
Perſon ell. Ting. Hun har mange gode, 
ypperlige Egenſtaber. Det er en god E. 

k eiler. 
Egentlig, adj. [T. eigentlidg.] 1. ſom 

er egen for en Ting, ſom tilhører, tilkom⸗ 
mer den allene, ell. fornemmdligen og frem⸗ 

- for de flefte andre Zing. Et Ords egents 
lige Bemarkelſe. Dette hører iffe t. hané 
egentlige Forretninger. Hans egentlige 
(fafte) Indkomſter ere fun faa. Dertil 
er han egentlig beſtemt, meſt oplagt. 
vægentlig betragtet, er den førfte endog 
den egentligfte Død.” Baggeſen. 2. fuld⸗ 
kommen overeensſtemmende med Tingen 
ſelv, virkelig, fand, ret nsiagtig. (modſat: 
foregiven, ſom kun har Stin af.) Hans 
egentlige (rette) Henfigt, Mening var denne 
Deri beftod hans egentlige (fande) Forbry⸗ 
delſe. Dette ev Forfatterens egentlige 
Mening. Det egentlige Gallien, Groken⸗ 
land. —adv. Hvad bar egentlig hans Me⸗ 

' 2 No. 
Uj LJ 
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ufterier, Ægenværs: 

ſtor Stad.) jvf. Ømegn. 

Bie, en, ub. pl. [I. Eiga, 

* 

ECoentlig — Eie. 

ning, hans Forbrydelſe? Du burde e. ( 
Rette) have fagt mig det.” Jeg har egen 
lig (fandt at fige) flet ingen Loſt derril. 
Egern, et. pl, er. (N.S. Eker, Ete 
ken. J. Ikorn. TZ, Cidhorn.] en Ela 
af. Pattedyr, ſom leve vildt i Skoven 
i Bterglande, Det almindelige Eg 
—— |, ge 

gge, v. a. 1. [af Eg, acies. J. eggia. 
1. tftærpe, fætte Eg paa (fielden.) 2. ti 
ſtynde cen til noget v. konſtige, eller fia 
virkende Midler og Bevxggrunde; ophidſ 
(ſ. opeggé.) Han forſtod at e. ham f; 
længe, til han endelig blev forbittret 
Manden. Denne Spot eggede dem endn 
mere til Modſtand.“ De bleve øgede 
at falde fra.” D. Guldberg. "Den fo 
egger, bruger Konſt og Lift; den, ſom 

uder, Overtalelſe; den, ſom opmu 
trer, Overbeviisniig. Sporon. — Deraf 
Eggelſe, en. pl. rv. Gierningen at egge 
Tilſtvndelfe. Beraf ogſaa deti d. T 
brugel. egſe, drille, opirre.) 

gr 
omkriug Staten, Saen, langs m. Flot 
Han bver' i cen anden E. af Byen (om 

SØyne, v. a. og impers. 1. [af ege 
paſſe fig for, ſomme. Moth. —* 
Mistanke fan ei høie Sicele egne,” Ve 
del. — impers. ”Men fom det egner Ro 
dens "Mand, faa fynge vi.“ Thaaru 
»Frimodigt, fom en Sandhedsven det 
ner,” Rein. (I v. a. og rec. tilegne b 
det en anden Bemærfelfe, i hvilken tilfo 
ogſaa bet uſammenſatte Verb. brugt 
Sel. eigna, eignan) ' - 

" Egne fig, v. rec. paffe til, foar t 
Det egner fig ikke til ſaadan Brug. 
Egſtaal, egvende, f. under Eg. 
Li, en negtende Partikel, der br. 6 

verlende m. ikke/ og i lige Betydning. 
Ei! et Udraabsord, ſom (m. langt I 

nehold) udtryfter virkelig ell. forftitt Fe 
undring; m. Fort derimod: en pludſt 
Vrede o. d. (i begge Tilfælde bruges d 
oftere det langttrukne Ih) 

Eia! et nu fieldent lidraabsord, ft. 
udtrnffe Glæde cl. Modbydelighed. 

Side, en. pl. vr. ſegentt. et iel; og no 
Ord.] et: fmalt Land imellem to Von 
—A— e forbinder tå ſtorre Bande; Jo 
als, Iſthmus. (Moth. P. Clauſſen.) 

Eigun.] 
Tings Befiddelfe m. Eiendomsret. 
have. noget i ie; faae noget t. £ 
"Det er iffe i min Øie. At give ccn mn 
get t, Arv og Lie. ”Baavel i Sat 

by 



Eie — Eiland. 

Ex, fem dens Savn.” Thaarup. (Be⸗ 
narklfen: Ciendeel, Ciendom er foræls 
uk) Heraf: Cicmort, et. Noget, man 
vel Gie; Elendom, Gods. P. Clauſſen. 
idten.) 
Ti, V. 23. 1. —*5 — Goth. aigan.] 
Ste m. Eiendomsret, have i Eie, 
ax noget, der tilharet een. At eie mange 
kage, flore Godſer. fan eier intet (er 
ange fattig.) 2. være ſtyldig til, fulde. 
| Xlmuefproget.) Gan eier mig 10 Rolr. 
wa cer mange Penge bort. .; . 
Licyod, ad). likte af eie; men uden 
inl af den forældede Partifel æ ell. e, 
.] overmaade god, from. fun har 
eiegodt Gemyt. 
ag Frit Riegod. 
£icmon, et pl. d. ſ. [af eie og Mon, 
lag, Sode. J | en Ting, ſom eies Eien⸗ 
m, Ciendeel (au ſieldent.) 
ciendeel, en pl. —dde. 1. en Ting, 
m eier ell. beſidder m. Eiendomsret. 
Et hans Liendele bleve ſolgte. 2. Deel⸗ 
Figfed i en Tings Eie, Beſiddelſe. 
kiendon, en. R. é. E endom.] 

ud. pl. d: ſ. ie. Han har faaet 
aatden til E. 2. pl. ERiendomme. cu 
me, man eier 7 befidder m. Udelukkelſe 
cabver andens Eiendomsret; Eiendeel. 
in har mange Øiendomme her i Landet. 
ike Kiendonme Cod. e.). 6. 

i » Landeiendom. Eien⸗ 
mtfrihed, em, ” fuld Giendoméret t. et 
ne, Odelsfrihed. Eiendomsgaard, en. 
5. fom man eler, hvortil man har 
R Ciendomsret. (ſaaledes Liendoms:s 
wd, —S Eiendomstzods, 

d Gode, der des fom Ciendom, w. 
tademéret, ” ' As ørend Mermeftene fu 
ke Jordens Overflade til Eiendoms⸗ 
mM” Søntte. Eiendomeherre, en. 
1, fom har den averſte, holeſte Eien⸗ 
nietet t. noget. (Grundeier, Lehnsherre.) 
wdomeret, en. ud, pl. Rettighed t. 
ding, m. Udelukkeiſe af alle andre 
Re ell. Beſiddere, Ret ft. den Ting, der 
er cen, At have Æ. tif en Gaard. 
daatale fin. SCjendomørettens Sif: 
bed, — Eiendomstreette, Eiendoms⸗ 

CR, Trætte, Proces om Eien⸗ 
tet. 

tim, en pl.-Je. Den, Tom eier en 
W, har Gtendoméret ft. Tingen, ſom 
igen tilhører. Huſets Lier. enne 
ert kar tidt ſtiftet Eier. Han er £. af 
Bi: Penge. At blive E. af noget, 
irrmand, en. pl ⸗ mænd. i d. f. ſ. 

kulend, et, pl. —e. II.Ey. en Ø; hvor⸗ 
Eylaod.] en Ø, et Øland. (nt fields 
t.) ”Dan gav ham faadant Svar: Det 
kd Anholt hedder,” Holb. P.. Paaré, 
Dang Ordbog L 
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En eiegod Mand. 

ter (ligeſom det T. 

Etel — Elendighed. 

Erel el. et̃el, Ærtelhed, (Tydſe.) ſ. 
væmmelig, Vemmelſe. 

Elaſtiſf, adj. om Legemer: ſom har 
den Egengtab , efter en udvidende Gam: 
mentrykning cl. Boining igien at træffe 
fig ſammen og indtage fit forrige Rum. 
Deraf: Llafticitet, en. ud. pl. Den. 
Egenſtab at være elaſtiſt. (Spændefraft, 
Spendkraft, Springkraft, Fiederkraft.) 

Electrieitet, en. ud. Pl. — Sr. Aα- 
roov, Rav.] Den Tilſtand hos viſſe Na⸗ 
turlegemer, hvorved den electriſte Materie 
bliver virkſom, eller yttrer fig I electriſtt 
Phœnomener. — electrifere, v. a. bringe 
et Legeme i en Tilſtand, hvori disſe Phœ⸗ 
nomener yttre ell. kunne yttre fig. — elee⸗ 
triſt, adj. kaldes a.) det Legeme, der be⸗ 
dder den Egenſtab, at modtage og ud⸗ 
vifte Electricitet cl. den ſaakaldte electri⸗ 
fe Materie; b.) hvad fom hører til, ops 
aaer af, ell. ſtaaer i Forbindelſe m. Elec⸗ 
—5 electriſte Gniſter, Virkninger, 
orſsg ꝛc. 

lefaut, en. pl. —er. et fiirfoddet Pat⸗ 
tedyr, det fort 
kanddyr. Elephas. Deraf: Elefant⸗ 
ſnabel, Elefanttand, o. fi. — Elefant⸗ 
orden, en. den ældfte og fornemſte af - 
de danſte Nidders Ordener, hvis Ordens⸗ 
tegn er en hvid emailleret Elefant af Guld. 
Ridder af Elefanten kaldes den, fonr har 
denne Orden. i . 

Element, et. pl. -er. [Lat. Elemen- 
tum,] 1. (blot i pl.) Materiens enkelte 
Dele, de mindſte, uopløfelige Dele ell. 
Grundſtoffer, hvoraf et Legeme beftaaer. 
2. efter en Inddeling af den ældre Nas 
turlære: de fire Grundſtoffer el. Hovedbe⸗ 
ſtanddele i vor phyfiſte Verden: Ilden, 
Luften, Bandet og Jorden. (ligeledes fæds 
vanl. i pl.) 3. figurl. aa.) ud. pl. m. 
Henfyn iſcer t. Luftens og Bandets Nod⸗ 
vendighed f. det phyfiſte Lu: det, fom er 
uundværligft f. et: levende Bæfen, til af 
kunne leve. Vandet er Fiſtens Element. 
Nu cer han i ft Clement: om den, ſom ev 
4 en Tilſtand efter Onſte. b.) blot i pl. 
De førfte Begyndelfesgrunde t, en Videnskab 
ell. Konſt. Gan kerte ham de førfte Ele⸗ 
menter af det latinſte Sprog. 
lende, ct. ud. ix br. i ældre Skrif⸗ 

(end) for: Landflyg⸗ 
tighed, el. et fremmed Land, hvori man 
lever i. Landsforviisning. . 

Elendig, adj. [T. elend.)] 1. fom ev 
i en yderlig flet Forfatning, uffel, jam⸗ 
merlig. Cf elendigtMennefte. Hans Til⸗ 
ſtand er elendig. At føre et elendigt Liv. 
2. yderlig ringe, flet, daarlig. En elen⸗ 
dig Poet, Et elendigt Arbeide. aa Mad. 
— Elendighed, en. ud. pl. uſſelhed, bes 
drøvelig Ziſſtand, for Med, Kummer og 
eidelſe. 

(14) 

e af alle nu tilværende” ” 

- 



ell. det Been, hvora 

4 

” Den 

" eders ſtiulte Rige.” Heiberg. 

"| Elfendeen — Eller. % 

Elfenbeen, et. ud. pl. Den Materie 
"4 Elefantens frem⸗ 

ragende Huggetender beftaaer. (1 ældre 

Dansk: Silsbeen. J. Filabein; af Fill, 

Giefant-) Genit. bruges fom ad) f. E. 
en Elfenbeens Daafe, Kam, 0. f. v. i 

Ælle ell. El, en. pl. Eller. IJ. Elni. 

A. 6. Ælr. Sv. ALT et meget almindeligt 

Træ, af Birkens Sicegt, ſom ifær vorer i 

Moſer og fide Steder; Clletræ. Betula al- 

mus. = Heraf: Ellebark, en. Elletræets 

Bart. Ellebrende, et, Bed af Cc: 

- træer til Breendſel. Ellebuſt, en. Sam⸗ 
ling af ſmaa Elletreer. Ellekrat, et, 
Kratſtov, underſtov af Elletreeer. Elle⸗ 
mofe, en, En Moſe, bevoren m. Elletrcer. 
—28 en. Moden af et Elletræ. El⸗ 

leffce, en Skee af Elletre. (Veffel.) LL 
leffov, en. tov, der allene cl. ifær be⸗ 
ſtaaer af Elletreer. Elletrunte, en. ea 

—* Stub af et —— van ftal 

længe hugge p. en Elletrunte, inden m 

faaer en Bifværm deraf.” Ordfpr. lle: 
: ved, et. Ved af Clletræet, m. fl. 

Elledands, en. Sv. Alfdands, LIkre. 
[af AEL, AElv, Alv cl. Alf: (A. S. ÆN) 

Navne, ſom Overtroen fordum har givet, 
og tildeels endnu giver opdigtede Naturve⸗ 

fener el. Naturaander, hvoraf ogfaa de 
følgende Ord.) kaldes en rund Plet i Ens 
gen, hvor Græsfet ſtaaer tykkere, end ans 

fede hvilket Overtroen tilſtriver Elle⸗ 

folfets Hands. (8. &. D. hvor dette .ag 
de følg. Ord ſtrives m. æ.) seller ole, 

I, underjordifte Voſener i Dvergeſtikkelſe 
fory Overtroen i Norden tillagde Ophold t 

idrge, Hoie og Skove. (Alfer. Elver⸗ 
folf. J. &. Heiberg.), Ellehoi, en. (Øbs 
ienſchl.), en Hei, hvor Ellefolk menes at 
have deres Opholdsſted. (I K. 3. Elver⸗ 
heis og ſaaledes hos en nyere Digter. ”Seg 
grov den i Stilhed ned ved Elverhoiens 
Fod.” J. £. Heiberg. Ellekone, Ellepi⸗ 

ge, en. En Kone, Dige af Ellefolket. 
”ZJens (Kildens) runde Selverarm — har 
kysſet Ellepigens Barm, og drukket hen⸗ 
deg Billed.“ Dhlenſchl. ”Jeg ſelv har van⸗ 
dret hev ſom Ælverpige, har normet mig t. 

Ellekonge, 
en. Uefolkets Konge: eller Overhoved. 
Ellekongen i Stevnsherred. (Pontoppi⸗ 
dans D. Atlas, Ill, 109.) "Og hører et 
Du, hvad Siletongen mig lover nu?” 
Dhlenf hl. (Ogſaa Elverkonge.“ Mon den⸗ 
ne Syd cv Elverkongens Bud ?” Heiberg.) 
Elleveir, ct. ”Godt Veir, fom i en Haft 
forandres t. Uveir og Storm.” Moth. 
ellevild, adj. afſixdig, forſtyrret, forvirret 
i Hovedet (ſom man i Folge Overtroen, fan 
blive ved at fornærme el. forſtyrre Elle⸗ 
folket;) ogſaa: elleffudr. (Moth.) 

Eller, conj. [I. eda gl. D. æaih.] en 
. Partitel, hvorved fo ell. flere Tilfælde, 

e y 

u i , me 

10 Eller — Elſte. 

der fremfættes , bringes i Forbindelfe, 
Partikelen felv ofte' forbindes m. enten, 
Gætningené førfte Deel. 1. a.) naar 
flere Tilfælde eet antages at ophæve de a 

" bre. Giv mig Bogen tilbage, eller Penger 
fom den har koſtet. Jeg vil enten have B 
gen, eller Pengene, den har foftet. — I 
ger jeg feil, eller er det virkelig Kant 
Gan maa enten være ſyg, elleve have me; 

. at beftille, eller han er bortreift (cller ogl 
ér han bortreiſt.) h.) naar flere Zing ( 
regnes, ſom Dele af etHeelt (for: dcel 
Den heieſte Magt if en Stat fan være I 
en eneſte, hos flere, eller hos det hele Fi 
Cc.) naar flere Tilfælde fremfættes, ui 
at afgiore, hvilfet der vil ſtee, Hvilket | 
er der rette e. d. Jeg veed itfe, com i 
tommer i Dag, eller i Morgen, eller | 
otte Dage. 2. Ved eller forbindes ogſaa 
orklarende Sætning m. den foregaar 
le funne ikke være Hexrer, eller raade 

befale over andre. 3. id W 

ere, adv. (I. ella.) udtroktfer 
Undtagelſe, Udelutfelfe, Afſondring. 
pan anden Maade, i andet ZXlfælde. 
maa ſtynde Dig, ellers kierer Vognen 
2. i det øvrige, iavrigt, f. Reſten, til 
dre Tider; m. Bibegreb af: tilforn, ( 
vanligen. (ofte forbundet m. notzen, 
yet.) Vi ere ellers meget gode Bens 
mer heri ganſte uenige. Hvad vil dn 
lers fige dermed. Han pleiede e. altil 
beføge os, naar han kom tid Byen. 
der e. nogen, ſom ſtal med? Wil D 
lers noget? Jeg har e. intet at bem 

EUeve, Hovedtallet 11. [3. ell 
»At gade ell. lobe imellem elleve og 
a: gaae i Taaget, være fandfelss, fo 

AÆlm (Alm.) - 
SCledyr, et. pl. d. f. Is. Eler, 

et nu keldent Dyr af Siort 
ten, ſom lever i de nordlige Lande, 
hvoraf Hannen er. udmærket ved bene fl 
oventil flade og brede Horn. Cervus 
ces. Deraf: Elsdyrshorn, Elesdyre 
0 

et have en Viden; 
Kiærlighed ca. Zilbøtelighed f. en 9 



Eiſte — Eiſtob, 
afet ande Klon, fole Elſſov for; være fors 
dit. Nogle holde for, at man celffer fun 
ta Gang I fit Liv. At e. en Pige. Hun 
kar aldrig elfet nogen Mand. 3. i en 
mt udvidet Brug af ifte Bemerkelſe: 
vare Elſter af, holde af, have Lyſt, Til⸗ 
deiclighed til, At elſte Eenſomhed, Nos 
tighed. At elffe har en langt ftørre Om⸗ 
fang; det br. ikte blot om at føle Eiſfov 
— men ogſaa om at føle Kiærlighed, i 
ele Ordeté Betydninger; ja endog i Alm. 
en at føle en ſteerkere Lnft f; noget 2 Muͤl⸗ 
ler. (jvf. ynde, holde af.) 4. Bemærs 
kelſen: bære Omforg for, førge for m. Om⸗ 
ån, høres i Almueſproget, men ellers flels 
ten. (jef. opelffe og hade, 2993.) ”Gam: 
milt Tre ſtal odelcegges, men de unge 
Zrær ſtulle elſtes.“ A. Vedel. = e⸗ 
konſt. ken. den Konſt, ſom lærer at vins 
de Eitter og Kiærlighed. »Jeg ſynger ikke 
zgent, og Regler f. at indtage 
ꝛger.“ Bagg. 
kideig. sdj. fom fan elſtes, ſom 

hor efværdige Egenſtaber. "Den af mine 
Ungtomefonder, ſom, ftionde den forſte, 
min fandt elfeeli ” Bagg. — Deraf: 
Elffelighed, en. (ko hb.) fom nu er fiels 
tat. 6 

Lifgfer, en. pl. e. 1. den, ſom finder 
Vebag i noget, holder af, har Lnft ell. At⸗ 
traa f. noget, ”Hvi negtes Gravens El⸗ 
fer file, naar Øaabeté muntre Yndling 
Kr? Evald, fan er en flor E. af Ma⸗ 

leticr. At være £. af Sagt, af Heſte, af 
zed Viin. —— * Jagteifker, Konſt⸗ 
idet, (ivf. Dem, 2.) 2. den, ſom eljter et 
Fruentimmer, fom et Fruentimmer har 
Kærlighed fif. Gun har havt meer end 
tu Eſſter. ”Den ſmukte Pige har de fle⸗ 
ke Ciffere; den rige de flefte Friere.” P. 
E. Mider. fan er hendes erflærede LL 
rr (jvf. Kiæreſte.) — Saaledes br, El⸗ 
inde, en. a.) om et Fruentimmer, der 

inter Behag i, Holder af noget (fielden.) 
h) om et Fruentimmer, fom er elſtet a 
2 Mand. |. 

—8 gr. ud. pl. [3 Elsku Sery 
. 9. Harpeſtreng. Kettens gb. 

jert. til J. Lov. Om Ordets Oprindelſe 
.NMuͤllers d. eenstyd. Ord. I. 161.] lis 
enſtabelig Kicerlighed og Attraa ft. Beſid⸗ 
fe ell. Rydelfe, hvis Gienſtand er en 
Ferſon af forftielligt Kisn, ell. ſom ind⸗ 
ardes finder Sted imellem et Mandfolk 
g Fruentimmer. Hvad er Elſfov ene, 
tsar den mødes el af Eiſtovs Fryd ?” J. 
» Stiberg. ”Elffov betegner den liden⸗ 
labelige Kiønstiærlighed. — Et Ordſprog 
ger: garamel Biærlighed ruſter ikke; men 
drig har man talt om gammel Elg ov ; 
hi Liſtos faaer ikke Tid £. af blive gam: 
rel,” Muͤller. — 2.) elffovblandet, adj. 
'» blandet m. Kierlighed ell. Elſtov. »el⸗ 

% 
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f Dhlenføl | Liffovsraare, 

AJ 

Elftov — Elſtverdig. ' 

Fovblandet Syft,” p. 6G. Frimann. ivf. 
igrlis ed.) elſtovſtyrket, adj. v. if. 
t ve! 

flyrtet Arm.” Pram. > -b.) Elſfovs⸗ 
aand, et. Forbindelfe, fom E. knytter. 

Elſtovbrev, et. d. f. f. Kiærlighedébrev. 
Elſfovsbrud, et. Troløshed i Elskov el. 
Kiærlighed. (Baggefen.) Elſtfovsbrvnde 
en. megét hel Grad af lidenſtabelig Tilbsie⸗ 
lighed cl. Elftov t. en Perſon. Elſtovs⸗ 
bøn, en, Bøn om Elſtov, om Gientiær: 
lighed. ”Dit urørte Hierte war døvt f. El⸗ 
ſtovsbonner.“ Ohlenſchl. - Liffovsdigr, 
kt. D. hvis Gienſtand er Elſtopv. El⸗ 
ffovsdrif, en. Drik, hvorved man meente 
at funge opvokke Elſtov hos en anden. 
elffovsfuld, -adj. ganſte indraget af El⸗ 
ſtov; ſom yttrer lutter E. (Ohlenſchl.) 
sLilfovsgave, cn. Gave t. Tegn h. El⸗ 
flov; Gave fra en Giſter eler, Elſtkerinde. 
"Du fil den fom en Elffovsgave fra den, 
du monne kicreſt have. “J. £. Heiberg. 
Elſtovsſsgud, en. Bud for Elſtov, Kicer⸗ 
lighedsgud. 'Llffopshandel, en. Uds⸗ 
velfe af €.,'ifær utilladelig. Elſfovs⸗ 
ild, en. fig. og poetiſt: heftig, ftært E. 
Elſtfoveminde, et. Minde, Erindring om 
Elſtov. (G. Roſe.) Ælfousmode, et. en 
Elſters Møde m. fin Elſterinde. (Rahbek.) 
Eſſtovſsord, et. Ord el. Udtryk, fom gi⸗ 
ver Elſtov tilkiende, hvorved man yttrer 
E. eller Kicerlighed. Elſtovepant, et. 
Et Pant, Vidnesbyrd om Kicetlighed. 
”Derpaa vifte Du mig Ringen, og et E. 
ben kaldte.” J.L. Heiberg. Eiſtfovo⸗ 
ruus, en. Tilſtand, hvori man af E. 
itke er fig felv mægtig, ikke er fulds 
fommen Herre over fig felv. Lilffoves 
fager, pl. Ting, Omftændigheder, ſom 
vedfomme E. Eiffovoſang en. d. ſ. ſ. 
Elſtovsdigt. Elſtovsſuk, et. Suk af en 
65 Perſon. (Baggeſen.) elſtovo⸗ 
"fvag, adj. ſdag, eftergivende af Kiærlig: 
bed. ”Den alt for elffovsfvage Mand,” 

ſch en. Taare, 
Graad over ulykkelig Kicerlighed. El⸗ 
fhovstanfer, pl. Sielens udelukkende 
Syſfſelſcettelſe m. Elſtov ell. m. den elſtede 
Gienſtand. elſfovsvarm, adj. beherſtet 

lſtop.Svſsmmende med elſtov⸗ 

a 

af ftærk, lidenſtabelig Kicrlighedsfolelſe, 
ell. ſom yttrer denne. Elſtovseviſe, en. B. 
ell. Sang, der handler om Elſtov. m. fl. a. 

Elſtvxrdig, adj. ſom fortiener at el⸗ 
ſtes; ſom har megen udvortes Ynde og 
Behagelighed, forenet med Hiertets Godhed. 
En meget elffværdig Pige. En e. Hand⸗ 
ling, Beſtedenhed, YUnde. Elſtværdige 
Egenſtaber. ”Begge tilfammen (det Skien⸗ 
ne og det Gode) maa udgisre Kredſen af 
det Elſtvardige; men iffe alt det Gode, 
heller ikke alt det Stiønne, er elffvær= 
digt.” P. E. Miller. — Deraf: Elſt⸗ 
værdighed, en. ud. pl, , NMN 
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Elv — Embedsgierning. 212 Embedsindfomft — End. 

EIlv, en. pl. e. [Meſt i Norge. J. Elf, 
Eiſa.)] en flor, flærft rindende Xu eller 

ø 

. 

a 
» 

” ger v. fit Embedes Tiltrodelſe. 
forrefniy „en. F. ſom hører til, følger - 

LS 

æ 
3 

] 

mm. — 

Flod, ifær i Blergegne. S Elvebred, en. 
Landet, Landbredden, v. Siderne af en Elv. 
H. Strom.) " Clobrud ell. Elvebrud, et. 
verſosmmelſe, foraarſaget v. en uſedvan⸗ 

lig Stigen af Vandet i en Elv el. Flod. 
Eivdige el, Klvedige, ct. Dige langé 
m. en Elv, Floddige. Elvedrag, et. en 
Clvé Lob el. Vanddrag. Elvefiſt, en. 
Fiſt ſom' fanges I Elve. vefos, en. 

os, et Bandfald i en lv, (H.Strem.) 
Elv dt, en. gb —* p ogſaa gives 
Nilheſten ell. eſten. Hippopotamus. 
Elvmunding, en. Udlobet cl. Mundin⸗ 
gen af en veſeng, en. Renden 
el. Fordybningen, hvori Elven har fit 
Lob. 

Elverdands, Elverfolk, Elverhoi, EÆl⸗ 
verpige, og flere lignende Ord, ſ. ovenfor 
under Elledands. 
Embed ell. Embede, et. pl. r. IJ. Em- 

hæti, A. S. Embeth.] en offentlig Be⸗ 
ſtilling, ſom er overdraget een at varetage 
af Øvrigheden ell. Regieringen (jvf. Sys⸗ 
ſel, Betiening, Forretning.) Et Embede 
ev en offentlig Beſtilling. At beflæde et 
Embede antyder noget mere, end at have 
en Beftiling.” P. F. Muͤller. At loge, 
aae, at beflæde et £. At være i Embe⸗ 
es; komme til R. At foreftaae fit E. med 

Iver, være forfømmelig t, affætter fra fit 
Embede, (J ældre Danſt bd. f. f. BZaand⸗ 
vært.) Embedsaar, ct. Et Aar af en 
Mands Embedstid. (Jacobil.) Embeds⸗ 
mandens Duelighed og Fortieneſter bor ag⸗ 
tes meer, end hans bedsaar. Em⸗ 
bedsalder, en. . den t. at funnfopnaae et 
E. fornødne og lovbeſtemte Alder. 
bedsboflig, en. 3. [om følger m. et Em⸗ 
bede. mbedsbroder, cen. "Den, hvis 
Embede og Embedsſyſler ere af ſamme Art, 
fom en andens. Denne Præft lever i Ue⸗ 
nighed m. fine Embedobredre. Embeds⸗ 

€, en. B. ſom et Embede paalægger 
cen. ”At lette nogen en Æmbedsbyrde.”; 
Schytte. Embedodragt, en. D. fom er 
foreierevet f.et vit Embede. Embedsdue⸗ 
ighed, en. D. til det Embede, man fos 
5. el. overhovedet t. Embedsvirk⸗ 
ſomhed. Embedsiver, forbunden m. Em⸗ 
bedsdpelighed.” Malling. Lmbedsed, 
en. den FId, fom en Embedsmand aflæg: 

Embeds⸗ 

m. et Cuibede. Embedoforelſe, en. Bes 
fee dek een betroede €. (Wandal.) 
mbedsgaatd, en. Gaard (m. cl, uden 

Sord) ſom fø 
en Deel af". 
gierning,. 6 
gér m. et Embede, (om Embedet pagqlægs 
ger cen. (Mynſter.) — fe, 

cm. ef Embede, udgisr 
zgIndkomſter· Enbede 

—2 

a 

en. har. 
'et E. følgende Indkomſter. 

Em⸗ ſ. E 

"Den &. eller Syſſel, ſom føls" 

de t. et Embede bcalopte, m 
ede 

iver, en. ivrig Beftræbelfe, Nidftærhed | 
at opfylde fin Embedspligt. eds 
mand, en. Den, fom er betroet, og for 
foreftaaer en offentlig Beſtilling I Stater 
”Den private Mand har iffe, fom En 
bedomanden en offentlig Charakteer.“ Bin 
ner. Bmbedsmerke, et. udvortes Teg 
p. det Embede, man har. ”De førfte Orden 
tegn vare iffe Xrestegn allene, men tillig 
Æmbesmærter.” Schytte. Eubedsm⸗ 
de, et. Møde, ſom holdes I Embedsſage 
Rahbek. Embedsnavn, ct. Bencrr 
nelſe f. ct Embede. ”Siden bleve dis je Cu 
bedsnavne blotte Xreénavne.” Schntt 
Embedspligt, cen. der Pligt, fom pos 
ligger en Embedsmand, i Følge hans Er 
bede. Embedsſag, cen. —— der vel 
kommer, hører f. eens Embede, offentil 
Sag. Crmbedeffrift, et. ſtriftligt Fen 
brag i Embedsſager. Et Eubedsſtrift ( 
et Ptligtforedrag af en Gag, ſom angea 
det Offentlige.” F. Stond. SEmbedstt 
en. Den Still, fom er brugelig og på 
fende i Embedoſtrifter. costlill: 
en. den Stilling, hvori een i Fel 
Embede er. (Engelst.) — 
en. d. ſ. ſ. Embedsgierning. Em 
tid, en. det Fidsrũw, i hvilket cen 
teftaaer, ell. har foreftaaet et Ewrbe 
Embedstroſtab, en. Troſtab i at fon 
ftaae, føre ct E. (Malling.) 
vegne, paa E. sdv. i Folge det Embed 
cen beflæder ell. har. Æmbedevei, er 
figurl. Streben efter at opnaae mb 
At gane Embedsveien. i 

e, ven. 1. give Eem fra fig. (M 
em. 

Emmer, n. 2. pl. (3. Eymyria. A. 
ÆEmyria. N. S. Ammern.] bed 
m. Ildgniſter I, gloende Aſte. 
Ems, ct. ud. pl. et Slags glatv 

uldent Zsi. Emſes Buyer. 
Emter, n. s. pl. [af uvis Oprindelſ 

Hos Moth forekommer v. at emte, gl 
noget fra et andet, severnere, og at cemi 
op 3: fanfe Emterne ſammen.] De fma 
Kornſtraa og fomme År, nu og da m. 
telte Kiærner i, ſom efter Terſtninge 
naar den tgentlige Halm er borttaget, 
les fra Kornet v. en Rive, At fore 
Emter. (jfof. Avner.) 
En, (Subſtantivers og Adijectivers u 

ſtemte Artikel.) f. een, C. 
End, conj. og adv. IJ. enn.] A. 

Som conj. udtrykker det en Gammenli 
ning, ſom ofteft efter. et Adj. i compa 
Guld er bedre end Solv. Hvidere end 
ſedere end Honning. Moderen ſcer ybgr 
ud end Datteren. Jeg er mere tildeidi 
t. åt antage Tilbudet, end t. at indre) 
mig i ufiftre Underhandlinger, Meer cm! 

aa 



End — Enddog. 
vd, Det er ikte meer e. billigt. (At føle 
lem til end diſſe Tilfælde, f. Cr. ”haftis 
ure nd ſom jeg havde ventet,” ev overs 
letigt, og ikke mere brugeligt.) — Underti⸗ 
va (hvor enden, andre, anderledes gaaer 
tran) lægges v. end i Sammenligningen 
n adelukkende, ophævende Virkning. Du 
rattt mig p. andet, end det, jeg fvørger 
mn. Der fommer ingen andre, e. Fami⸗ 
ien. Det gaaer ikke au p. suden Maade, 
.denne. At tale anderledes, end, (ell. 
nd) fom) man mener. 2. med eh ind⸗ 
smmende (conceſſiv) Birtning (for:, ends 
ig, endogſaa.) Hvad der end ſtulde følge 
ha Om dette e. ſtulde ſtee. Hvo han 
wer, Gan faner det ikke, om han e. 
ØR nef faa meget derfor. 3. med en 
tingende Virkning, ell. i Modfætning £. 
æget foregaaende, og i en ſporgende Sæts 
fag (conditionaliter 3.- adversative) 
k: men derfom, men i Fald.) End 
z han ingen Gønner efterlader, falder 
blfet til Sidelinien. End om han ei 
i give fit Samtykke? (nu fielden; men 
get hppig i vore gl. Sove.) B. 1. adv. 
D (for: endnu) udtrytter i Tidsforhold 
hedvarenhed af en Handling ell. Zilftand 
i Rodf. til ikke mere, ikke længere.) Dog 
eſden i Taleſproget. End cen Zing bes 
ce jeg om. Det vil give end ſtorre Mis⸗ 
sale, nd havde han Kraft nok tilba⸗ 
t. ”Knd kneiſer en Stotte paa famme 
sted,” Storm. Gr han end ikke færdig 
ud Arbeidet? (Derimod hyppigen i Fors 
iadelſe m mere, ydermere, videre, Han 
igle end ydermere dette til. 
fo der beſluttet. Hans Tilſtand giver 
am end mere Xdfomft t. Underſtottelſe.) 
» for: fremdeles, end videre; End hæns 
er het vel ogſaa, at nogle fået ikke fagre, 
ng Re end ilte, tomme. ikke engang 
ne Jude.) Han maatte end iffe blive 
mm Dag i Byen. — end fige, endnu mins 
te, faa meget mindre (ne dum.) Han 
ar ifle engang betalt Renterne, end ſige 
iegitalen. Han hilfede os iffe engang ; 
nm ſe at han ſtulde talt t. os. 
| Forbindelfe med. andre Partikler: 

ude, 1, felvyp. den Tid, endog under 
iſe Omftæudigheder; -dog. Jeg git til 
hm &I 11; men han var endda ifte ops 
act, Der mærkedes endde Livstegn hos 
Km, Uagtet faa meget talte imod ham, 
ie han endda ſtte befiende. 2. bog, 
(5 efter ell, tilligemed viſſe Omftændighes 
kr. fan er endda ikke faa uvidende, ſom 
—** —A er endde den bebfte 

erne, filøndt den er daarlig nof. — 
kiddog. (forten. fra endog.) 1. desuags 
tt, dog, dog alligevel. Uagtet man advas 
id m, bilde han enddog ikke afholde 
derfra. Man advarede ham; men ends 
"og dler han ved, (nu flelden,) 2. oms 
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tet Forſog. 

End videre: 

Enddog — Ende. 

endſt ondt, uagtet, Han reiſte fra Byen, 
enddog han itfe havde faaet Tilladelſe. 
”Ænddog at ingen af en andens Beenbrud 
halter,” Bording, Enddog han er gams 
mel, har han megen Aandskraft. — Endnu. 
adj. 1. felv p. denne Tid, hidindtil, hid⸗ 
til. (adhuc.) Denne Skik er 'e. tilovers. 
Endnu er han ikke reiſt. Den Syge er e. 
itke uden Livéfare. Cr det e. ikke godt 
nof? 2. fremdeles, foruden det fom alt 
er giort. etiamnum. (ell. blot forftærfens 
de Prædicatsbegrebet.) Han bliver endnu 
ved at forfølge bem. Vi ville endnu giore 

Det maa være e. ſtœorkere, e. 
faftere, e. finere. Han blev derved endnu 
mere opbragt. (f. end, B. 21 og 2.) — 
Endog, endogſaa, conj. felv; foruden det 
øvrige, end ydermere (gtiam , quidem.) 
Gan fan endeg bringe Zaalmobigheden £. 
Fortvivlelſe. Jeg har endog tilbudet aft 
betale det Hele. Man har endogſaa pre⸗ 
vet det fidfte Middel, — Endſtiendt, conj. 
der forbinder en Modfætning m. det fores 
.gaaende,. el. (hvor Sætningen vendes om) 
bringer Modfætningen frem i Begyndelſen: 
uagtet, endog (etsi, tametsi, licet.) Han 
gik modig i Ilden, endſtiondt han ſaae 
den viſſe Død f. øl. ndffiondt ingen 
vilde troe ham, blev han dog .v. at paa⸗ 
ſtage det. (f. omendſtiondt og ffiondt,) | ' 

Ende, en. pl. Ænder, (I. Endi, En- 
dir.] det Sidfte, m. Denfon t. Sted Tal, 
od Tid ell. Varighed. . om Stedet: 
1. det fidfte, yderſte Længden. Enden 
af en Snare. Bi gif Kl Enden af Sans 

n, Haͤven, Byen. J begge Luder: af 
aandet, Fra een E. til den anden. 

2. det fidfte, vderſte I Udſtrekning; Kant, 
Side, Brænde. Her har Skoven Ende. 
For Enden af Bordet, af Ageren. Fra 
alle Verdens Ænder. Fil Verdens ER. Det 
ev galt, raaddent i alle Ænder, At bes 
gynde fra den gale £, 3. den rette, til 
bserlige Ende ell. Slutning af noget, Bo⸗ 
gen, Fortællingen har ingen Ende. 4. et 
lidet Stykke af en lang og ſmal Ting. En 
Ende Toyg, Baand, Eraald. 656 Stump.) 
5. Ender, t Jæ erfproget : pidſer, Tak⸗ 
fer p. Hiortens Horn (tydſt.) B. ud. pl. 
bet fidſte m. Henfyn t. Tal cl. Maal. 
Det var ikke E. pan alle de Folk, ſom 
ſtrommede til, Der er iffe E. (Maal) vp. 
hans Rigdom. Han veed ikke Æ. paa fine 
Penge. fan fle ſnart E. paa fine Penge, 
fia Formue. — C. det fidfte, oderfte, m. 
Denfyn t, Tid ell. Varighed ; Udgang, Ud⸗ 
fald. (ivf. Slutning.) Det er imod En⸗ 
en (circa finem, in exitu,) Aarets, 

Maanedens Ende. Indtil Livets Ende. 
Da Skueſpillet var til Ende. Maar mon 
den Gang faner Ende? — At gaae til Ende 
(forløbe, udlébe.) ”Et Provcaar maa forſt 

"gade halv til Ende.” Bagg. — At giøve 



Ende — Endevende. 

E. paa noget (bringe det f. at ophøre.) 
At fomme t. Ende m, noget (blive færtig 
med.) At bringe noget t. Ende (fulds 
føre det,) Det tog (fit) en førgelig Ende. 
vonin Plage fin Ende fnart ſtal tage.” 
Bording. Der er ingen E. paa hans 
Snak (han holder aldrig op. dermed.) Man 
fan ikke vide, hvad Ende (Udfald) Sagen 
vil faae. D. fig. med. væ til: Die⸗ 
med, Henfigt. Man vidſte itke til hvad 
Ende det ſtete. Til den Ende lod han 
Huulveien befætte med Skarpſtytter. = 
Endebogſtav, ef. B. hvormed et Ord en⸗ 
der. ndeboining, en. Boining i ell. 
henimod Enden af en Zing. Endekant, 
en. den yderfte Sant af noget; el. Rant 
p. Enden af et Legeme, der har en vie 
Længde; — E. modſat Sidetant. . C. 
Abildgaard.) Endeknude, en.” K. pda 
Enden af en Snor, fEndefreds, en. 
(Moth.) ſ. Synskreds, Horizont. ens 
ddangs, adj. 1. i fin hele Længde ell. 
Heide. “Han faldt endelangs omfuld.“. 
18 2. fra Begyndelſen t. Enden, 

rå den ene E. til den anden. (A. Vedel.). 
Endeled, et. det fidfte Led i en Kiede, 

Slutningsled. endeløs, adj. fom ingen 
Ende ell. Udgang har. (br. fielden og ues 
gentl. f. E. en endeløs Gade, fom ingen 
Udgang har i den ene Ende.) ”Øvad om 
de ftundom toge — det endeløfe for uens, 

deligt.“ Baggeſen. (jvf. uendelig.) ns 
demaal, et. Herſigt, Diemed, Formaal. 
(nu ſielden.) ”At alle har det bedſte, hver 

” t. fit Endemaal.“ Tullin.Eenhed i Ans 
. læg, I Udforelſe, i Endemaal.“ T. Rothe. 
SEndemed; et, endeligt Med ell. Maal; En⸗ 
demaal. ”Ændemedet af de Kempeſtridt, 
hver Videnſtab har giort,” Bagg. Ende⸗ 
punkt, et, og en. det Punkt, hvormed en 

. Linie, en Udftræfning f Længden ender. 
Ænderiim, et. Riim, hvormed en Verslinie 
utter, eller hvormed en Tale endes. Ens 
effive, en. En S. fom er f. Enden af. 

noget; færd. den yderſte Stive, ſom flæ-z 
tes af Enderne p. et Brod. Endeſttrift, 
en. En færftilt Efterretning (om: Forfat⸗ 

teren, Bogtrykkeren e. d.) ſtreven ü. trykt 
v. Enden af en Bog. Endeſpids, æn. 
Spids, fom er t Enden af noget, hvormed 
noget ender. (0. Fabricius.) Endeſta⸗ 
velfe, en. S. hvormed et Ord ender. 

Endeſtykke, et, det fidfte, yderfte Stykke 
af en Ting; cl. et StyfÉe, ſom tages, 
flæres af Enden p. noget. Endetarm, en: 
En vid og fort Tarm, der udgier den yder⸗ 
ſte Deel af Tarmecanalen, og giennem hvis 
Aabning Ureenligheden udføres. Intesti- ” 
num'Yectam. endevende, v.a.2. fætte 

. Toget bag, fom er foran, el. omvendt; 
vende op og Bed p. noget. Alte. et Stykke 
Toi Vt har endevendt alting i Huſet, 
men kunde itke finde det, vi føgte; » Han 

214 Endevæg — Ene. 

endevendte reent bort Fadebnur.“ Guldb 
Plautus. Ændevæg, en. ben B. ſom 
udgier Enden af en lang Bygning «ll. 
Stue; modſat Sidevæg. 
.Ende, v. a. og n. 2. . act. 4. giere 

- Ende paa, bringe t. Ende, ſlutte. At ce. 
fit Liv, fine Dage 3: døe, Han endte fin 
Regiering m. en beremmelig Handling. 
(Ivf. flutre, 3,) ”At e. en Ting (et Arbti⸗ 
de, Foretagende) er at holde op dermed; 
at flutte ev at lægge fidfte Haand p. noget; 
(enten for beftandig, ell. for en vis IN. 
Nu vil vi flutte f. i Dag) at fuldføre er 
at bringe noget faa vidt, at det bør en: 
des,” Sporon. 2. recipr. og dep. ende 

, endes, ſlutte med. De Ord, fom ende 
g, endes m. en Bocal. — 3. ende, v. n. 
olde op, ophøre med; have Ende. Han 

begyndte godt, men endte flet. Her ender 
min Giendom, = Endelſe, en. pl.-r. br. 
fun i Sptogleren om Ordenes Endebog⸗ 
ftaver og Endeſtavelſer. (jvf. Slutning, 2.) 
Endelig, adj. og adv. 1. a.) fom ber 

en Ende, m. Henſyn p. Tid el. Stoerrelſt 
(Tal.) modſat: uendelig. endelige Veſe⸗ 
ner, Den endelige Tilverelſe. En & 
Storrelſe (I Mathematiten.) Bb.) fom et 
el. ſtulde væte det fidfte i en Rakke (df 
dandunger Tanker) ell. hvorpaa intck 
mere af den Art følger, Dette ev min cs 
delige Beflutning, Ved den endelige Aſ— 
gtørelfe. En e. Dom (den fidfte; ef. ca 
tydelig, beftemt Dom; modf. uendelig Dom. 
D. Lov. I. 5. 12,) 2. endelig, endeligen 
adv. a.) efter en lang Tid, efterat meget 
ér gaaet forud, tilſidſt, omflber. Endelij 
kom han dog. e. har han taget en Beſlxð 
ning. b.) til Slutning, f. det ſidſte; ce 
terat flere foregaaende Omftændigheder eet 
anførte. Endelig ber han ogfaa tilhold 
des, at iftandfætte den forfaldne Bygninß 
Cc. nodvendigen. Dette maa Du e. rå 
fremme, Brevet maa endelig leveres 
ans egen Baand, = Endelighed, | 

ud. pl. 1. den Beftaffenhed v. en Sind 
at den er endelig, ikke uendelig cl. evig 
Tingenes, Verdens, Materilens E. 2. år 
at Fommé t, Ende, Slutning. At tomså 
t. E. med noget. At bringe noget t, Cul 
deligbed. (d. Tale.) nj 

ndeligt, ct. ud. pl. Død, dødelig SÅ 
gang, Dedsmaade. Dette var Hans 
"Lan fif'et ſorgeligt Endeligt. At 
nær fit Ændeligt. | 

SEndivie, en. En Haveurt, ſom brugd 
tif Salat. Cichorinm endivis. 

Endda, endnu, endog, endogſaa, 
ſtiondt, f. under en. 

Ene, adv. [af Talordet cen. A. S. a 
b. f. f. allene; dog br. ene fun e. forn 
melig, hvor man udtrykker Begrebet: mn 
andres Selſtab, uven andres ØV 
Medvirkning (jvf. 'allene, 1. 3. og 



Ene — Enevoldsmagt. 

hb.) Sau er meget f. af være ene. Man 
fan være ene, uden at føle fig eenſom. 
At være ene og forladt. — Det er ham ene 
cg ellcue vi uma faffe derfor, At være 
ex om ct Arbeide. Barnet fan alt gaae 
ru. (Stisndt Brugen af ene ſom virkeligt 
adi. er meget fielden, forefommer den dog; 
t. E. — et: — epue⸗ 
fiart,”) (cuperl. eneſte, ſ. nedenfor.) = 
ottaf i Sammenſcetning: Eneboer, en. 
zea, ſom boer allene f. fig felv og p. et 
renſomt Sted; ſom lever adſtilt fra andre 
Denneiler, en Eremit. ebolig, en. 
B. fem cen har, beboer for fig allene. 
kacbrug, en. Brug af noget, fom man 
ri telerm. Andres; ell. hvortil man bar Ene⸗ 
td. Riisbrigh.) Enchandel, en. ud. pl, 
rdelukkende Rettighed, (Privilegium) t. af 
lande m. viſſe Barer, ell. p. et viſt Sted; 
Renopolium. Enehandelen paa China⸗ 
kacherre, en. Den, ſom har Eneraadig⸗ 
kt, fem regierer, taader allene. Æne⸗ 
xttedomnt, et. ſ. Enevoldoherredem⸗ 
st. Eneherſter, en. En Regent, ſom 
t Encherre, ſom befidder uindſtrænket 
Roast; Monark. - Enejagt, en. Sagt, 
em ilfe er fælles f. Ale, hvortil Nogen 
pr Cuetet. ”Fyrferne fik Enejagt paa 

Enevoldsma 

enig. (forældet.) 
impf. encdes. komme overeens, være ell. 
blive enige; forliges. Naar Mand og Kone 
ltfe enes. »Hvor ofte han endog bø 
åt enes indbyrdes, naar befalede han dem 
at enes med Verden ?” Mynſter. 
om noget. 
alle 
vig 

olie, Enebarſt 
Enebertræ, 0. fl. 
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reglering, en. d. ſ. ſ. Engvoldeherredemme 
— Eæaevælde, en. (3. Einvalld.) d. f. ſ. 

cl. Enevoldsherredomme, 
Monarfie, "En ſtadig og vel ordnet VEe⸗ 
vælde,” — ”Her feer i 
imellem Monarkie og Deſpotie, Maaleſtok⸗ 
fen f. Crnevælden,” Gynefius v. Blod. 
enevældig, adj. fom har Enevoldsmagt; 
encraadig. (Baggefen.) Znevønge, et. 
Et færgtilt indhegnet Benge. (V. S. O.) 

u Ørændfelinten 

v. 23.1. b. f. f. forene, giore Ene, 
Deraf: v.' dep, enes. 

dem 

At enes 
Vi ville vel enes derom. ”Xt 

olkene p. Jorden enedes om, paa en 
id at famle fig.” panter. 

Enebær, et. p ſ. [9. Einer.] 
Zrusten af Enebeertræet (ſom ogſaa kaldes 

ne cl. Ener; hvoraf: Eneriis, Eneſta⸗ 
ger.) Juniperus communis, Deraf: E⸗ 
nebærbrændeviin, Enebarbuſt, Enebær⸗ 

ager (bedre: Eneſtager) 

Eneſte, adj. (der p. en. Maade er sm- 
tatere offentlige Gods, fom et Middel perl. af een ell. ene.) ſom ikke er uden 
Indtæagt.“ Schytte. ekamp, en. 
i. e. undertiden (ſtisndt flelden) brugt 
i: Tvekamp. (3. Einvigi.) ne⸗ 
, et. Liv, ſom føres i Eenſomhed, een⸗ 
igtfin., "Han, v. fit Eneliv da dobbelt fro.” 
. Galdberg. Enemagt, en. Magt, 
mn man ikte deler m. andre, uindffræns 
t Magt; Caevælde. enemægtig, adj. 
ff. eneraadig. Enemærke, ct. Jord⸗ 
lendem, der rilhører een allene, og v. 
Nan ell. deſtemte Grændfer er adſtilt fra 
neres. (br. meft i pl.) Enepigtze, en. 
icacſtepige, der tiener allene hos en Fa⸗ 
ne, eg forretter al Huſets Gierning. 
tercebig, adj. fom raader allene, har 
lagt t, at handle efter eget Tykke. Deraf: 
mersedighed, en. ud. pl. — Øneret og 
eertttighed, en. udelukkende Ret ell. 
latighedet. en Ting ell. Handling; det, 
oare allene berettigetet. noget, for Gr. 
lat forarbelde cl. handle m. noget; Mo⸗ 
wa; (adelatfende Privilegium.) Ene⸗ 
de, en. 1. Gandlingen, at tale allene; 
, 2. Gamtale i Eenrum (P. 
onen. 
lagt hos cen allene. (br. fun i Sammen⸗ 
in. f. Enevælde.) . Deraf: Enevolds⸗ 
mee, en. ben, ſom herſter m, uindffræns 
t Nagt. Lnevolds etredømme, et. 
adittenket monarkiſt Regiering. (VB. 6. 
) Enevoldekonge, en. K. ſom ves 
feer m. uindſtrenket Magt. Enevolde⸗ 
sgt, en. Magt t. at herſte uden Ind⸗ 
antniag (Souveralnitet.) Enevolds. 

Enevold, en. uindfrænket 

een ell. eet, fom er cén allene; fom et 
uden Mage, ſom kun findes engang. Det 
er den eneſte, det eneſte i fit Slags. fan 
er min enefte Ven. Det ev haus enefte 
Syſſel. Han har en enefte Søn. 
pigen blot ft. at forſterke Begrebet af cen. 
Der blev fun en enefte tilovers.” I hele Ha⸗ 
ven er fun et enefte Træ. Hver enefte cen 
2: alle uden Undtagelſe (f dagl. T. ogſaa: 
hver evige cen.) J plur. br, det om et 
ganffe 
end mere. 
Slaget. Det er de to enefte Kopper, der 
endnu ere hele. 

(Oyp⸗ 

uge Antal, f. at fremhæve dette 
De enefte Overlevende efter 

Enfoͤldig, adj. ſſtiendt ſammenſat m. 
cen, ſtrives dog dette Ord, I Folge Udta⸗ 
len, med enfelt e.) 1. den oprindelige 
Bemærfelfe har været : (ligeſom frefoldig, 
firefoldig, 0. f. 9.) ſom fun tages eller er 
faget een Bang; enkelt. 
simplex, einfach, ꝛc.) 
ikke ſammenſat, konſti 
Saaledes nævner Chriſt. Pederſen: En⸗ 

dig Mad, Grod, Kaal, Welling.“ 2. 
om 
og Begreb; ſom mangler Snildhed, Ind: 
føt og Kundſtaber. Et enfoldint Menne⸗ 

e. 
en fov Aars Raveunge.“ 3: meget liftig. 
Moth.) 
Stand t. ut fatte det, ſom er enkelt og li⸗ 
gefrem; for hvem enhver mangfoldighed 
liver Forvirring.” P. E. Midler. — obj. 
fom caber en-faaban Mangek. Et enfol: 

Deraf (Tigefom g 

fimpel, jævn, 
ell. . overdaadig. 

ar Mangel p. Forftand, Fatteevne 

En e. Staffel. ”Saa enfoldig. fom 

Enfoͤldig er det, ſom iffun er i 

by 

ø 

- 
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digt Svar, Raad, Indfald. 3. De tilforn 
brugelige Bemerkelſer: ſom er ligefrem, 

ikke falſt; uden Omſvsb, Lift ell. Rœenker, 
jgvn, ikke indviklet (f. E. Bærer ſnilde ſom 

langer og enfoldige Su "Duer. ”Gan' 
var tro og enfoldig.” P. Clauſſen. ”Jns 
gen Sandheder, lige indtil de klareſte o 
enfoldigſte.“ Sncedorf.) ere forældede e 
forefomme fielden. —. Ligeledes bruges nu 
Subſt. Enfoͤldighed, en. ud. pl. 
vanlig fun i 1ſte Bemerkelſe; ſtiondt nogle 
Nyere have Brugt det f. det tydſte Ein⸗ 
falt, Simpelhed, Naturlighed, Jævnhed. 
” Sine Tider, da Hiertets ædle Enfoldig⸗ 
ed, mandig Dyd og raae Gæder boede hos 
inanden.” Wandal. ”Den, fom i Hier⸗ 

tets Enfoͤldighed har frygtet Sud og ftræbt 
åt gløre Retfærdighed.” Mynſter. —”Med 
Denfyn t. Hiertet el. Sæderne, fan En⸗ 
foldighed blive d. f. f. Renhed 
pelhed, og ſaaledes blive f. Rees men 

. flelden høres Ordet i denne Betydning.” 

gig L-e. lal. X. Anger. Det i en. på -é. 19!. . An . (4 

nu —— har en mere —* nket 
Bemaerk.] en m. Øræs bevoren Mark el. 

Jordbund, ſom formedelſt Sidhed ikke br. 
til Pleteland, men allene t. Hobiergning; 
pratum (mobfættes ſœdvanl. Ager.) At 
ede Band over Engene. At udtorre en 
X.-= KÆngbierring, en, Indavling af 
Hø, fom borer i Enge. Engblomſt, en. 
Urt cl. B. fom vorer i Enge. Eng: 
bund, en. ud. pl. Jordbund, ber bruges 
fom Eng og f, Hobierring. Agerland og 
Engbund. Engdyrkning, en. Enges 
Dyckning el, omhyggelige Behandling, 
f. at frembringe mere og bedre Græs. 
(Olufſen.) ngfald, et. Sted på Mar⸗ 

og Sims 

ken, hvor der falder Engbund, hvor der er. 
noget fidere Grund. (Moth.) - Ænggrund, 

Enggtgres, et. G. ſom 
G. hvor⸗ 

En liden afſondret, af Vand ell. af Agerjord 
—** 

et. Lung; 
et. 

ern, 

b Engkarſe, en 
Plante; vild —— — praten- 
ais. Engkaſt, et. et indhegnet ell. ind⸗ 
greftet Styhkke Engiord (Moth.) Eng⸗ 
løver, en. en vildtvorende Kloverart. 
Trifolium pratense. England, et. d. 
f. ſ. Engjord, Engbund. uglærke, en. 

En Art Leorker, der bygge Nede i Engene. 
Alanda pratensis.“ Her — hørte du Eng⸗ 

fæds fi 

Tærten fon a » | SHatt Led rare gnide 
mindelig i Engene. L.ychnis dos cucu 
Engpart, en. En vis Part ell. Andeel 
en fælles Eng. Engplet, en. et fit 
Stykke Engiord. (Moth.) Lngflifte, 
1. en vis Part af en Bopedgaards & 
ſom er udlagt t. hver hoverigisrende Ben! 
2.5. f. ſ. Engſtykke ell. Engpart. &n 

sær ell. Rngeſtiær, en. Urt, ſom 
tu at farve guult med. Serratula tin 
toria. Enuflette, en, Gu Slette 
Engbund. ngflæt, en. Sejlet i En 
(Moth.). Ængttierne ell. Eugeſtier 
en. En ſmuk, ſtke almindelig Engblon 
der voxer p. fugtige Steder. Primola far 
nosa. Ængftytte, et. Et Stytke Er 
jord; ell. én kod, Part i en Eng. (Ol 
en.) Ængfvamp, el. Engeſvamp. 
m vorer i Enge. (Moth.) 

en. den vildfvorende Syre, Ma 
Rumex acetosa. uld, en. 
Plante; d. ſ. ſ. Ageruld. (Nogle anl 

lantenavne fage et e til . 
regne (Ængelted) Engedüuun (€ 

uld) Engegrees, Engeſticer; ſ. ovenfo 
Engurt, en. Plante ſom iſer cl. all 
voxer i Enge. (Moth.) Enxvendiꝛ 
en. Enges konſtige Vanding, f. at beh— 
dre Græéværten. (Olufſen.) 

Engaͤng, adv. udtrykker en ubeſtc 
Tid, ſaavel forbigangen, ſom tilkommen 
a. en ubeftemt forbigangen Tid. Der 
engang en Konge. Jeg har engang 
mange Aar fiden fer hende, og det 
end eengang. (jvf. fordum.) b. en u 
ſtemt tilfommende Tid. Jeg haaber 
gang at opleve den Dag. Der fomn 
vel engang den Tid. Naar det enge 
bliver opdaget. c. i dagl. Tale fom 
udfyldende Ord, el. t. at forftærfe Imi 
rativet, Kommer Du endelig engse 
Gør engang hvad jeg vil fige Dig! 2z 
engang! "Pan har endnu flet ikke beges 
derpaa, d.) ikke, engang, endog iffe ( 
quidem , tantum abest.) Han vilde if 
engang ham, end fige tale m. ba 
Seg fan ikke engang faale at tænke dec: 

ngel, en. pl. Én le. [Lat. angel 
efter den rigelige rocslære: et gan: 
ligt Veſen af en hoiere Natur, ent Ki 
neſtets. Gode, onde Engle. De hk 
Engle. De faldne Ængle. — fig. Hun 
en Ængel (om et i høj Grad yndigt, ke 
værdigt, fromt Fruentimmer.) = 
hor, et. Chor af Engle. Ænglehovt 
et. Et Hoved m. Binger, uden Kre 
tifforn brugt ſom Prydelfe i Bognin 
fonften m. m.  engleliig, adj. fom I: 
ner en E., i hal Grad fuldkommen. ”I 
var det fan, min Ven, da var ol 
lige,” Lurdorf. englereen, adj. fig. faf 
fommen aſtdidig. Engiccoſt, cm. 6 
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HR af Engfe: fig. em meget behagelig ſteenke, Degneenke, Profeſſorenke, Guus: 
Ref. ——— et. 32. Febag Gu. mandsenke Sirebder ec, Borgerenke, 
od, ” tierner dlinkte ned i Lunden, (299 itte Bohdeente.) Enkeaar, et. en 
fom Ænglefmisl fra Himmerig.“ Baggeſen. 
— Gaalsdee: Cuglelig, (et meget lykfas et. Det Bo, ſom tilhører en Eunke efter 
ligt, glæderigt Siv.) Engtzleſang, Ængs Mandens Dsd. ”Man finder I Enkebo, 

i ad 

England, n, propr. Heraf: Ænglæns: Xntfebolig, en. 1. Bolig, hvor en E. op⸗ 

. Tale ogſaa: Engelsmand. hun til fin £. 2. et Huus indrettet t. fe 
Englishman.) engelſt, adj. ſom horer Beboelſe f. een eJ. flere Enker. Enke⸗ 
Cugland til, er fra ECũgland, har der hiem⸗ brud, en. Brud, ſom er Enke. (modſ. 
me, Det engel e Sprog. engelft Galt, Pigebrud.) Enkedom, en. i ældre Danſk 
et Eleg Bi alt, Den enge ſte Syge. 3. ſ. f. Enkeſtand. (P. Eliæ.) Enke⸗ 
Et lære, at forſtaae, at tale Lugelff. — en. Gørgedragt, cl. fævfttitt Dragt, 

; , nm. ; fom Enker bruge. edronning, ed. 
en het, Prom. Pers, m ftpvert, hboref En Kpnges Ente, SÆnfefcue, en. . En 

tir Subjecto⸗ eller Prædicatsbegreb t, inde, Enkehertuginde, en. En Fvuftes, 

nogen Undfaadlfe. være E. Enkeſede, et. Guus cl. Bos 
Enig, adr 4. å — oprindelige Be⸗ lig? ſom en E. beboer efter Mandens Dod, 

marfeife: fom ev cen ell, eet, fom fun uds SM. ſom dertil er beſtemt. 
ier cet, br. det fun i freenig. 2, ſom Enkelt, adj. 1. fom fun er cen, ikke⸗ 
c cené Mening, cen og ſamme Villie; flere, ikke dobbelt, ikke ſammenſat. 8 

fem femmer oveccens i Villie, Forfæt, Tydſte einzeln og einfach.) Et enkelt, 
Dufte, Ehige Brodre, Venner. At være Veſen (fom ei er fammenfat.) En e. 
t med cen i en Ting. Deri blive vi als Skilling (en Mynt, ſom fun gielber cen 6.) 
krig enige. At blive e. med cen om nos Enkelte Stillinger, Dalere, Et e. Mens 
get 2: fomme ft. eens Mening, t. Ening. neſte (ſom er ugift, el. fom ingen Tyende 
Ut blive e. om Priſen. At leve enig, enis har, ingen åndre at førge for.) Et enkelt 
gen m. hinanden. — Enighed, en. ud. pl. Loft (file dobbelt.) kelte Hyacinther. 
Beftaffenheden at være enig, at enes for; At lægge noget enkelt (ikke fammenfoldet 
liges. At leve i E. At fomme til rigs ell. dobbelt.) En enkelt Gang tan jeg vel 
bed. (Efter Sporon gager Enitzhed Meſt gisre det. (I dette Tilfælde br. ogfaa i d. 
nd p. Sindeiaget; SLendrægtighed p. Tale og hos Almuen enke. En enke cen. 
ning, ”Ønighed gior at Folk iffe tæns Det fan hende fig en enke Gang. — Gaa: 
fe, Cen ægtighed at de ikte handle tværts ledes enka, i bet Sv, Moth har. ogſaa ens 
Imod hinanden.” Men denne Forſtiel fagts ken og enkende.) 2. m. Bibegrebet: færs 
fager Brugen ikke altid; og Enighed ev ſtilt, allene, f. fig ſels; el. om et ringe 
tverhovedet mere almindeligt.) ntal, Der ligger nogle enkelte Huſe ads 
Kring, en. ud. pl. [3. Eining.] Det, ſpredte i Dalen, Der faldt enkelte Regn⸗ 

et blive enig, at komme overeens om nos draaber. - Jeg har været der enkelte, nogle 
dj ; Forening. (jvf, 478 <a fomme t. entelte Gange. 

ing om noget. ng, under .cid. 
ect, —e ikke adſtilt, el. boer f. fig. Ænfteds, adv dd Zalr) f, etflede Enke. ad; Enten, conj. ISv. antingen. T. ents 

adqj. f. under enkelt, 1. weder,] 1. Ved dette Ord, fom altid 
Ente, en. pl. —r… [J. Eckia.] et gift ſtager i en Forfætning, der v. eller fore 

Øruentimmer, hvié 2Cgtemand er død, bindes m. en cl. flere Efterſetninger, ud⸗ 
Prafteng £. lever endnu. Gun er E. efter tryttes det Forhold, at cen af.to el. flere 
* Gun ev tidlig bleven Enke. At Ting er ell. fan, maa være, m. Udeluk⸗ 
ide Take 5: leve i Enteſtand. En Proæ⸗ leiſe afde andre; eller ogfan en Inddes 

* 

— 
Fr | 
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"Enten — Eremit. 

ling, hvorved Delene tenkes ſom udeluk⸗ 
kende hinanden. Man maa prøve det, ens 
ten m. Magt eller ift. Du fan enten gaae, 
ride eller Here. Enten det er rigtigt ler 
alt. Ænten bet bugner eller Brifter. 
Undertiden fan enten udelades, Det maa 

brifte eller bære. Man fan tage en rød, 
eller en blaa Farve.) Ale levende Veſe⸗ 
ner ere enten Mennefter elev Dyr. 2. 
Bemærfelfen: cen af fo, cen af (Par⸗ 
terne) ev nu forældet. Worder enten af 
dem dømt til at lide Indfarſel.“ D. Lov. 
I, 24. 27. ”Sttøder enten af dem noget.” 

Entre, v.2.1, [T. og H. entern. E. 
to enter. Af det Fr. entrer.] beſtige et 
fiendtligt Stib m. Magt, enten umiddels 
bart fra et andet Skib, ell. fra Baade, 
vormed det angribes, (Moth.) Deraf: 
ntring, en. pl. er. Gierningen af ens 

fre. — Entrebiil, Æntreete, en. Øre, 
der br. ved Entring. Entrehagte, en. 
pl. x. et Slags Sager, ſom aftes I Toug⸗ 
værftet 0. d. paa det fiendtlige Skib, f. at 
hale det t. fig ell. holde det faft under Ens 
tringen. . 

ntfian, en. En Urt, hvis meget bits 
tre Mod bruges i Lægefonften. Gentiana. 

Epigram, ct, pl. mer. [Lat. Epigram- 
ma.] et fort Digt, der fornemmelig gager 
ud paa, med Fynd at udtrykke en enkelt fløgs 
tig Tanke, en træffende, uvcutet Vittig⸗ 
hed ell. bidende Spot. 

Epiſt, adj. [af GOr. exos.] I Konftlæren 
ell. Æftheftiten: et epiſt Digt 3: fortæls 
lende Digt CDettedigt.) Den epiffe Poeſie 
(modſ. den lyriſte og dramatiſte.) 

debrev. (Ogfaa om de Stykker af Apoſtler⸗ 
- neg Breve, ſom ere faftfatte t, Texter f. 
Aftenſangsprædikener. Evangelierne og R⸗ 
piftlerne.) , 

sår, ieg er. 6. være. ' 

Er, en. (fort og lutket e.) ud. pl. [3. 
Eyr. A. S. Ar.] 1. fordum d. f. f. Kob⸗ 
ber. (f. Gloſſar. t. den gl. D. Bibeloverſ.) 
2, Nu br. det fun om Kobberruſt (Spanſt⸗ 
grønt) ell. den grønne Metalkalk, ſom v. 
Luftens el. Syrers Virkning fætter fig uden 
p. Kobber. — Deraf: erre, v. m. 1. fætte 
Gr, tage Er t. fig. Kobber etrer let, naar 
det akke holdes reent og blankt, — erret, 
adj. v. fom kommer af, el. ſmager effer 
Er. En erret Smag. At fmage erret. 
Lr, en uadſtillelig, præpofitiv, Partikel, 

ten.) faae i Befiddelfe el. i pænde, be der forekommer i adſtillige, forſt i en fil⸗ 
digere Tid af det Tydſke optagne Ord, (ſom 
dog fun ere en liden Deel af dem, der i. 
eg Sprog bruget) hvilke nedenfor ans 
gøres. 
Eremit, en. pl. er. ILat. eremita.] d. 

f. ſ. Eneboer: færdeles en ſaadan, der i 
gudfengtig Oenfigt leder et cenſomt, fra 

218 Eremit — Erhverve. 

Samfund afſondret Sv. Der: 
Eremithytte, Eremit⸗ 

Erfare, v. 2.1. (ogſaa i impf. erfoer.) 
faae Kundſtab om, ifær v. ſandſelig For: 
nemmelſe el. Jagttagelſe, forføge, fade 
Prøve paa; faae at vide det, man iffe far 
vidſte. (jvf. forfare.) (Den paffive Form br. 
fun uperfonl.) Han vil nof fomme £. af 
e. det. Jeg har etfæret hvad det cv, at 
(ide Nod. Jeg har forſt nylig erfaret ef 
Hans Brev, af han er gift. = Erfaring 
en. 1. ud. pl. Zilftanden, ell. den Elie: 
lens Virkſomhed, i hvilfen man erſarct. 
At lære, vide” noget af R. Jeg har kt 
— det) af egen £. At komme til £. 
blive erfaren,) At komme til S. om us: 

get. (faae Kundſtab om, faae at vit«.) 
2. pl. —er. Der, man erfarer, faaer al 
vide, lærer v. Jagttagelſe. At ſamle not 
tige Erfaringer, En Mand af i 
At lære af Andres Erfaringer.“Eefering 
er. det, ſom erfares; —255 den 
Kundſtab, ſom v. mange aringer for⸗ 
Derved.” Sporon. = Deraf: Erfaringu 
egreb, et. Begreb, fom man har dansd 

fig blot af E. LCrfaringsbeviis, et. B. 
fom man grunder p. enkelte Erfaringer. 
Erfaringskundſfab, en. pl er. Den unik 
delbart v. Erfaring: erhvetvede (empiriſte) 
Kundſtab. Erfaringeſætning, en. pl.-r. 
S. ſom man udleder af og grunder p. Erfa⸗ 
ringer. Erfaringsting, en. Ting, hoer⸗ 
om vi 2. Sandſerne omme t. aring. 
(Riisbrigh.) Erfaringeverdtn, en. Den 
ydre Verden, hvorom vi kunne have Grfa: 
ring ell. ſandſelig Kundſtab; Sandſederde⸗ 
nen. (A. Orſted.) | 

Erfaren, adj. pl. erfarne. ſom beſidder 
mange, v. Jagttagelfe erhvervede Kunde 
ſtaber; forføgt, yndig (experius, peritus.) 
»Det er. en erfaren Øsmand, fom p. Gora 
har feet og mærfet meget; men den Gus 
mand er forfarer, (om p. Søen har for: 
øgt og prøvet meget.” Sporon. Enſe. 
tatsmand; erfaren i Krigsvæfenet, Car. 

væfenet. — Erfarenhed, en. ud. pl. ta: 
Beftaffenhed, af være erfaren; en' v. For 
fsg, v. Jagttagelfer erhvervet Kyndigbed. 
ivf. Erfaring.) En Mand af megen År: 
arenhed. Den dagtige £. At tale om 

noget af Erfarenhed. "vad Forraad (ans 
les maa — af gamle Beger og af ny Er⸗ 
farenhed.” Lurdorf. ” 

Erholde, v.-a. 3. (f. holde. T. er hal⸗ 

menneſteligt 
af i Eremitbolig ' 

' levnet, m. fi. 

komme, modtage, (Moth.) Brevet Har jeg: 
erholdt, men ikke def, ſom fulde følge m. 
amme. Hvad vi erholde af andre. — 
ryolbelfe, en. Det, at erholde. 

hverve, v.a. 1. [Z. erwerben.] 
opnade, fomme i Befiddelfe af v. Arbelde 
og Beftræbelfe… (Moth.) At e. fit udtom⸗ 
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Erhverve — Erke. 

re, "Den Ringe i Folket, ſom har erhver⸗ 
»xct it Brod £ fit Enfigts Sved.“ Mynſter. 
(re. en betydelig Formue. At e. fig nyt⸗ 
ae Kundſtaber, Benncr, Bifald, Yndeft. 
pad de erhvervede, det erhvervede de 
He f. fig, men f. Forældrene.” Schytte. 
- Erhvervelfe, en. Det, af erhverve. 
Loale Ryere have ogfaa efter d. Tydſke 
raat Ordet verv ſErwerb)] om det, 
im erhvervet ek. er erhvervet; ell. for: 
minervelfe, » Han vil forbittre dem Ny⸗ 
sin af deres Ærhverv.” Mynſter. — og. 
mf: Erhvervetgrene, Ærhvervstilde, 
Mvervsmaade 0. fi.) 
krindre, v. a. IT. evrinnern.] 4. 
arme i Hu, falde tilbage iHukommel⸗ 
2, huge, mindes. (Moth.) Jeg erins 
re ikke hans Savn. (IF den beftemtere 
Uma, br. erindre om de Foreftilinger, 
mn vi itke blot bevare og gienkiende; 
wa ogſaa vilkaarligen kunne falde til⸗ 
ig. Ivf. buffe. ”Man fan erindre nos 
ct, ter flal gisres; man mindes blot 
råt der ev gtort.” P. E. Miller. Og⸗ 
te recipr. Saavidt jeg fan erindre mig. 
lir vt erindre os vore Ungdomsdage. 
den erindrer fig (ell. mindes) modtagne 
elgicrninger, ſom, v. ſelv at henvende 
raten p. dem, hindrer at de glemmes.” 
huller, 2. bringe andre i Mindet, hus 
t faa, paaminde, advare, At e. cen 
= noget. Jeg har tidt nok erindret ham; 
ka ban gleminer enhver Advarfel. 3. bes 
arte, anføre. Eet maa jeg endnu erinz 
te. = Erindring, en. 1. Handlingen, 
ferirtre, ell. Tilftanden, hvori man mins 
'$, erindrer noget. Denne E. kommer f. 
Rig, Den blotte E. bringer mig ft. at 
se. At give cen noget til E. At vætfe 
Inntringen om noget. At bringe noget 
E. hot cen. (Deraf: Erindringskraft, 
alemnmelſe. rindringstegn, et. Tegn 
rat t. at væffe ell. vedligeholde Erin⸗ 
ninger om noget ; Mindetegn. "Gan opret⸗ 
"Stetter t. Erindringszegn af fine Seier⸗ 
mtnger,” O. GSulddb.] 2. Det, hvors 
id mag erindrer noget; Minde, Minde: 
m Jeg har endnu en E. efter ham. 
ar Uffe Sing ere mig tiære Erindringer 
3 tvtfelige Dage. 3. Paamindelſe, Ad⸗ 
Til, Farmaning. Jeg har givet ham en 
detlig Erindring. Alle Erindringer have 
krat forgieves. (Deraf: Erindringspoſt, 
1. En vig Omſtændighed, ſom der er 
get at erindre ved, ell. at udfætte paa. 
andringsffrivelfe, en. S. hvori. een 
mindes ell, advares om noget. 
Erke, (I. er z) en præpofitiv Hartikel, 
tr ſem ofteſt, ter id. Tale, br. fil aft 

arke Ordet, hvortil den føles, i ond 

vivo, er, Erkenar, Erketyv 
fl. — Dog —— af følgende 

219 Erke — Erkiendelſe. 

Ord, hvor erke bemærker den holeſte, for⸗ 
nemfle i Værdighed af det Slagé, fom Sub⸗ 
ftantivet udtryffer: Erkebiſp, el. Erkebi⸗ 
fop en. pl. —per. en hoiere geiſtlig Værs 
ighed, end Biſkoppernes, fom undertiden 

er forenet med Myndighed over de Erkebi⸗ 
for underordnede Bifkopper. Erkebiſpe⸗ 
omme, et. en Erkebiſtops Stift, ell. uͤd⸗ 

ſtreekningen af hang geiſtlige (tilforn i 
Todſtland ogſaa verdslige) Raadighed. 
Erkeengel, en. i Bibeloverſ. og theol. 
Skrifter: en E. af hoiere Magt og Var⸗ 
dighed, end andre. Erkehertug, en. En 
Titel, for nu allene Prindſerne det 
oſterrigſte Huus føre (fordum ogfaa Her⸗ 
fugerne af Lothringen og Brabant.) Li⸗ 
eledes; Erkehertuginde: en ofterrigfe 
rindſeſſe eller en Erkehertugs Huſtru. 

Erkeſtift, et. d. ſ. ſ. Erkebiſpebomme. 
Erkiende, v. a.2. [Z. ertennen.] 

1. have faa kilſtrekkelig Kundſkab og Overs 
tydning om nogef, af man tilftaaer det ; 
tilftaae efter Overbeviisning. (Moth.) Seg 
erkiender, at jeg har feilet. At e. fine For: 
eelſer, Ufuldfommenheder. "Da diſſe Sand⸗ 
eder — om de endog ere bekiendte, dog 
angt fra ikke kunne ſiges at være erkiendte. 
Rahbek. 2. tilſtaage en anden noget, an⸗ 
tage for. (Ofte m. præp. for) Han vilde 
ikke e. Contractens —8*— ghed. Jeg maa 
e. dig for min Overmand. Jeg vil ikke 
e. dig f. min Son længere, "Vi to, hvis 
og erkiendt af ingen anden, erkiende, 
ftatte, føle dybt hinanden." (hinandens 
"BVBærd.) Baggefen,. : De vilde ikke erkiende 
ham for deres Overherre. Han blev er: 
Fiendt fom Konge af de flefte Magter. 
England var den førfte Magt, der ers, 
Fiendte de fydamericange. Staters Uaf⸗ 
hængighed. . 3. tilſtaae en Velgierning, 
tilftaae fig takſtyldig. At e. noget m. Tak⸗ 
nemmelighed. Ogfaa': vederlægge, gien⸗ 
gielde. Jeg ſtal e. det v. en anden Leilig⸗ 
hed. (8. S. O.) 4. Nogle Nyere have i 
philof. Betydning bragt dette Ord (lige⸗ 
fom i det Tydſte) for: danne fig en Fore⸗ 
ftiling om noget, optage i et Begreb. f. E. 
Ikke Alt hvad vi erkiende, ev 06 lige klart. 
»Da er det I Broen vi erkiende den i ft 
Væfen urandfagelige Gud.” Mynfter. = 
Ertiendelſe, en. 1. (af erkiende, 1) Kund⸗ 
flad, forenet m. Overbeviisning. At kom⸗ 
me til E. om noget, tomme t. Sandhedens, 
t. Syndernes Æ. 2. (af erkiende, 2.) 
Handlingen, at tilfaae andre noget. At 
negte Erkiendelſen af en Rettighed. Snart 
fulgte een Magt den anden i Erkiendelſen 
af hans SKelferværdighed. 3. i philoſoph. 
Betydning (fom det t. Erkenntniß.) 
Den Siceisvitkſomhed, hvorved vi erkiende; 
Foreſtilling, Kundſtab om noget. 
ede E. En tlar, levende, ufulbommen 
. Den Erkiendelfe, form bringer Gam: 

Sand⸗ 
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menhæng 1 alle Menneſtets Kundſtaber. 
»En Drift, (om vætter Sicelen til at føge, 
ikke blot Formodning og Anelſer men 28— 
og Erkiendelſe.“ Mynſter. — Erkiendt⸗ 
lig, adj. ſom erkiender, er overtydet om 
modtagne Tieneſter cl. Velgierninger, og 
eler fig forpligtet derved ft. Viengieldelſe. 
t viſe fg e. imod cen. Et erkiendtligt 

Sindelag. »Man er taknemmelig I Hiertet, 
erkiendtlig i Gierningen.” Sporon. (dog 
ikte allene I Gierning, men ogfaa I Sin⸗ 
det ell. Villien t. Glengieldelſe. 
kiendtlighed, en. ud. P: . ben Egenſtkab, 
at være erkiendtlig, Erklendelſen af et mods 
taget Sode, forenet m. en Streben, Villie 
t. at giengielde det. ”Børn bør være tak⸗ 
nemmelige imod Forældre; men førft i den 
modnere Alder kuñne de være I tand til, at 
vife Erkiendtlighed.“ e. Heiberg. [Ende 
ſtiondt begge Udtryk iTalen undertiden 
ombyttes, bar dog uden Tovivl den angivne 
Forſtiel Giemmel i den nyere Zalebrug. 
Man fan derfor, ſom L. Heiberg bemærs 
fer, være taknemmelig mod Gud, men ikke 

erkiendtlig. jof. Tafnemmelighed, Skion⸗ 
omhed. 
re, v.a, [Z. erklaͤren.] 4. vt⸗ 
tre, tilkiendegive, forkynde m. beſtemte 
Ord, el. p. en afgiorende Maade, iſcr 
offentligt. (Mot) Er e. cen f. Konge. 
Dan blev offentlig erPlæret f. en Landsfor⸗ 
træder. At e. Krig (forkynde.) At e. cen 
f. fin Flende. erklære noget f. lovligt. 2. 

" recipr, give fin Mening ell. Beteenkning 

iig g 

tydeligt tilkiende. At e. fig for, imod nos 
get. Gan maa nøtere e. fig, hvad han mes 
ner dermed. At e. fig om en Sag (I Em⸗ 
bedsſtiil ogſaa: erklære over en Gag.) = 
Erklæring, en. pl. er. . 1. offentlig Til⸗ 
kiendegivelſe, 
ſtaaelſe af en Ting. At giore en hoitide⸗ 

ing. En E. for Retten. En 
Krigserklæring, RXreserklæring. 2. en 

tydelig yttret Mening, Betœenkning om en 
Sag. At afgive fin Æ I en Bag. Dens 
ne Sag fendes t. Amtmandens Erklæruing. 

Erkyndi . recipr. [X. er 
fy * 8 Be fig, v fig me gas fø føre 
af komme efter, at faae at vide. (Moth. 

eder. . 
Erlange, v. a. f. opnaen "| 
Lrlægge, v. a. 3. (f. lægge. T. er⸗ 

legen.) udrede, yde, betale (hvad man er 
pligtig til.) . Dele Afgiften erlægnes p. 
eengang. At erlægge Beder. (Moth.) — 
Erlæggelſe, en. 

Erme, et. f. e. 
Ernære, v. a. og rec. [I. ernaͤhren.] 

1. ſtaffe Fode og andre Livets Foænsdens 
heder; opholde, underholde, Han beed ikke 

hvoraf han ſtal e. Kone og Børn. At ea 
fig (nære fig) af fine Gænders Gierning. 

i 
* 

* 

+ 
. 

. U ' 

& 
(od . & 

s v 

Alle de erobrede Lande faldt fra. = E 
Er⸗ 

etlendtgisrelfe eller Til⸗ Go 

) get udbredt Mark⸗ og Havevært (Pisa 
At erkyndige fig noie om alle Omſtæendig⸗ 

Planten, ſom om Frugten. 

ge.” Holb. 

"Af ernære er at give 4 cen vis ED 
Menneſtke den Fode, det behøver,” P. 
Muͤller. (j vf. underholde) — Der 
Ernærelſe, en. 

Erobre, v. a. 1. IT erobern.]5 
ge (Lande, Gtæder og Folk) m. Baa 
magt under fit Herredamme; indtage, 
mægtige fig. ”Defte fones mere 
være feet f. åt erobre, end f. at behol 
Guldberg. At e. (indtage) en Fæfini 

brer, en.-pl. e. " Den, Tom gioer Erob 
get; hvis Lyſt er at erobre, Den fræk 

rſte og Erobreren. = Erobrelyſt 
Lyt ft. at giere Erobringer. (Mall 
Erobringslyſt. Treſchow.) => Lrobri 
en. ph. -er. 1. Handlingen at erob 
2. noget fom erobres, At gløre Crob 
ger, ”Dette Land havde væref mægtigt 
t. at. gisre de anſceligſte Erobring 
Guldberg. Denne E. tabtes fnart igi 
— SErobringokrig, en. K. fom gaaer 
p. at gisre Erobringer. (modf. Forſver 
rig.) Erobringoret, en. den $ 
hed, ſom Erobring giver, ell. antager 
give, At befidde et Land v. Erobringe 
”Det tilkommer Folkeretten at beftca 
Erobringsretten, mod hvem, og hvor 
den ſtal bruges.” Schytte. obring 
lyse, en. | umættelig igen efter at ; 

rebringer, ( Erobreſyge. Engelstoft.) 
ere, v. n. og erret, ſ. under Er. 

Erſtatte, v. a… 1. [F. ervftatter 
give noget andet igien f. det tabte, miſted 
at oprette, godtgiore, vederlægge. (Mol 
At. e. cen et Tab, en Skade. Det 
aldrig erftattes mig. — Crftatning ( 
l.-er. 1. Gierningen at erftatte. 2. å 
6552 et Tab erſtattes; fuldt Vederle 

gisrelſe.“Jeg fik vel Godtgioerelſe, 
ger Landmanden, hvis Frugthave edele 
des af en giennemilende Jagt; men 
var ingen Crfiatning.” Muͤller. At gl 
cen fuld E. får noget. At fane LC. iP 
Skadeserſtatning. — erftattelig, ad;. f 
fan erſtattes. En e. Stade. 

Ert, en. pl, er. IN. S. Arten. 
Erbſen.] gten af en bekiendt og? 

sativum.) Ordet br. meft i pl fave , 
t ædt 

ſaae, hofte Erter. Gule, graa Ca 
”Dg vilde Ærterne fig ſamme Dag ei me 

Grønne Ærter (fom ci 
modne.) — Ligeledes i pl. om den Ed 
—A —— Kes: ** 
e .”UTO . a et uppe. at 

tidet beſtod af Erter og Fleſt. Fem Gå 
lidt Erter, Fleſt.“ Veſſel. (hvor der ! 
collect.) Erteager, en. A. tilſaaet 
Erter. Ertebed, et. Havebed, hoori 
lægges. Ertebæeltgz, en. Bælgen 
Frugtgiemmet, hvorl Erterne Dar. . 



holm, em. de tørre Stengler af Mark⸗ 
xict, ſom ere aftorſtne. Ertekiep, en. 
Ricp fl. Staug, ſom fættet t. Haveerter. 
Ertemclm, en. et Slags Jernmalm, der 
ickeinmer I Form af Ærter. emos, 
1. ſ. Nos. (Moth.) Ertereve, en. et 
prectade Skud af Etter. (B. S. 2.).- 

£s, ct. pl. Æſſer. IItal. asso. T. Aß 
, tt enkelt Zalmærfe p. Kortblade el. 
arninger. 2. p. Kortblade. Nuder Cs, 
iccter Es. At have fo fjer p. Haau⸗ 
n. b. om Tœrninger. Ser (og) Ls 
: 6 Dine og eet. 2. Es cl. As faldes 
faa ten mindfte Vægt af Guld, ell. 
; af en Dacat. . 
Tie, en og et. l.- er. 9 Eſler. X. 

ſel. J. Ess, en Goppe, Aſeninde; hos 
igterne.) d. ſ. ſ. Aſen. (Rogle ſtrive 
| udtale det el.) Deraf: Eſeldri⸗ 
ft, en. den, ſom driver fler, med 
. uten Byrde, frå et Sted ft. andet. 
elfel, et. Aſenfol. Eſelhud, Eſel⸗ 
Ål, Eſelſfind, Eſelore, 0. a. — Eſel⸗ 
de, en. ſ. Aſeninde. (3 detlige Sammen⸗ 
tainger br. oftere Eſel, end Aſen. Hvor 
et br. ſom Skieldsord, figes altid: 
Riel; din Lild.) . 
4 en. 6. eg 

t, en. Ud Te . é. 

bicd i en medie. — Eſſekoſt, en. 
Hi af opplukket Tougverk c. d. og m. 
ruſtaft, ſom i Smedien bruges til at 
ate Band P. Kullene i Eſſen. e⸗ 
ig, et. Trug, hvori det gloende Jern 
ig i Band. ” 
Er eg eet> f. cen. 
Ethvert, ſ. enhver. 
Ermscl, et. pl. d. f. (Dogn.) f. under 

kiſteds, adv. paa (til, fra) et viſt Sted, 
t ifte neiere angives ell. vides. 
2 være etftede i Stuen. Han boer e. 
daten, Man flipper vel c. igiennem. 

— 

AE 
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i Norden.” ” 

. prøve Lykken. 

Arneſted, 
ſt 

Det 

Etſteds — Edig. 
1. ' 

Det man Fomme e. fra. Jeg agter mig 
etftede hen i Egnen, ”Lrfteds p. Jorden, ; 

eg dog ſtal være her ets 
ſteds endnu.” Baggeſen. (Af tet forhen 
brugelige Fælleétisns en Sted, høres 
endnu i d. Tale eenſteds for etſteds.) 
Evangeliſt, adj, overeensſtemmende mt.” 

Evangeliets Lære. Den evangeliffe Zro, 
Kirke. Den evangeliſt lutherſte Religion. 

De evangeliſte Brødre. 
Epangeliſt, en, pl.- er. ſedvanlig: en 

af dem, ſom havt beſtrevet Chriſti Levnet. 
De fire Lvangelifter. , 7 
Evangelium, et. genit. Lvangeliets, . 
pl. Evangelier. [af Er.) 1. Særtn om 

hriſtus ſom Verdens Frelſer. 2. .en af de 
Bøger i det nye Teſtamente, ſom indeholde, 
beſtrive Chriſti Levnet. De fire Evange⸗ 
lier. 3. Det Stykke af Chriſti Levnetshi⸗ 
Rorie, om Preſten v. Gudstieneſten oplæſer 
og forklarer f. Menigheden. (jvf. Epiſtel.) 

Æventyr, et. pl. d. f. IN. S. Eventux. 
T. Abeuthener.] 1. ſelſom, ufæds 
vanlig Tildragelſe; cl. en Sændelfe, hvori 
Tilfelde har mere Del, end Overlæg. 
At opleve mange Vventyr. At gaae ub 
paa E. "Jeg fandt ingen Maade mulig at 
forfølge Eventyret paa.” Baggefen, At 
aae fit eget £. gisre noget p. fit eget 
. (vove p. fin egen Fare; Rifico.) 2, 

Fortælling (iſer opdiptet) om en felfom, 
vidunderlig Tildragelſe. At digte, ſtrive 
et TC. = Deraf: eventyre fig, v. rec. i 
bagt. Tale: vove, lade omme an paa, 

Xt e. fig i Verden. Han 
maa nu eventyre fig felv. (Moth.) — 

entyrer, en. pl. &. En Perfon, ber 
lader Alt i fit regellsſe Levnet komme an 
p. Lykken og Tilfældet. (Moth.) — even⸗ 
tyrlig, adſ. ſom ligner et Eventyr, vids 
underlig, felfom. ” rlige, ftundom 
vidunderlige, ſtundom bedrovelige Tildras 
gelſer.“ (M.) Et eventyrligt Liv. — 
Deraf: Tventyrlighed, en. ud. pl. —, 

Evitg, adj. [2. ewig.] 1. 1 Tales 
ſproget br. dette Ord p. adſtill. Maader 
om en lang Varighed; nemlig a.) ſom va⸗ 
ver et Menneſtes Levetid, At dømmes ft, 
cvigt Fængfel. Det bliver ham en svig 
Etam. bb.) fom varer en ubeſtemt lang, 
id. Fil e. Crindring. Til evig Tid. 
Til e. Arv pg Cic. n evig Fred.  c.) 
ſom fynes uophørlig, formedelft Uhehage⸗ 
lighed el. Kiedſommelighed. Her en ce. 
Støj og Uro. Hans evige Snakken bli⸗ 
ver man fied af. d.) i d. T. (med Over: 

forelſe af Tidébegrebet p. Mængden:) me: 
et ſtor. Det var en e. Stade. Hat ſtal 
aae en e. Ulykke. 2. imetaphyfiſt og 
theolog. Talebrug: 2.) ſom er til, uden 
Begyndelſe og uden Ende i Tiden, ſom 
har været, er, og bliver uden Omſtiftning. 
Gud er evig, ”Gud er den Kvige, ſom 
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har Livet i fig felv,” Mynſter. Det Evige er iffe dertil. Enhver bidrog efter E. 
(i Modfætning t. det Ændelige,) den guds ter fin E. (Undertiden ogfaa i pl. i de 
dommelige Tilværelfes Xabendaring; det Bemærk. men fieldnere.) — evnelos, 
fom er, uden at omſtiftes. b.) fom har uden Evne, Kraft, Formue; uformuci 
ingen Ende i Tiden. Den evige Salig⸗Evncloſe Pigers Udftyr,” — "Rum 
hed. Det Timelige og det Svitge. = lige, luftige Bygninger t. evnelefe Be 
EÆvighed, en. 1. (ſvarende £, adj. evig, 1. Opdragelſe og Undervilsning.“ Rahbel 
c.) en ubeſtemt fang Tid. Det har fra Eyone, et. tt 53 
E. (umindelig Tid) været ſaaledes. få —*5 "aid [be Iedeet of. tu 

er en E. fiden, leg par feet ham, Det et Deraf: Skvnetræ, et. et Træ" fom 2 
en her i Hufet, (Ligeles +, Gavntommer. (V. &. 0.) Lvntt: 

des i d. Zale f. at udtrykte en heli Grad mer, et. ud. pl. d. f. f. Gavntem 
af Borundring : Hvor i al E. er def mus (9%oth.) (3. Efnividr.) 
ligt?) 2. Beſtaffenheden .af "være evig, fy . ; 
(2). Tilværelfe uden Begyndelfe og ud. is ØN SR ØRER GES: formaae, | 
Opher; el. uendelig Varighed Eiden, flatfon in fi en.) ”Dvad evner | 
Tilværelfe ub. Dpher. Gude, det guds, -Dlatfonft na n gornuft,” (Baggeſ 
dommelige Væfens . At ftride om SBers«,: Ban toner ne at leve efter fin St 
dens, Materiené £, 3. Silftanten efter. (P.G. * eget han magted paa 
Menneſtets Ded, efter" det jordifte Livs Lø — han evner p. Bolgen.“ I 
Dyhør. Gan er nu i. Lvigheden, — E⸗ "ng? Theorrit. 
vighedsblomft, en. Navn p. en Plante,  rempel, et. pl. Crempler. [Lat. 
hv gule Blomfer vare længe uden af emplum.] 1. en Gienſtand ell. Begit 

visne cl. borttørres, Gnaphalium arena- hed, ſom tilkiendegiver og forklarer Ku 
rium, — evigvarende, adj. d. ſ. f. evig, heden af en lignende, (Derfor ia 
i Bemerk. a: b. — evindelig, adj. br, Danſt: Efterlige, Lfterlignelfe.) 1 
nu og da, faavel i haiere Still (f. E. £ finder intet E. mange Exempler der 
vore Bibeloverf. og der meſt ſom adv.) Diftorien. Jeg Kal anføre, fortalte å 

"om i d. Zale, for: evig. ”Guds Ord, derpaa. 2. noget, fom man antager, 
fom lever og bliver evindelig.” Det ev cl. bør antage £. til Rettefaor f. find 
en evindelig Tid, hun bliver borte. ling, fit Forhold; Mønfter. Jeg fe 
Evne, en. pl. vr. (9. Eſni.] 1. pl. ev. hans R. Audre til E. (hvor tet & 
i Alm. Kraft, naturlig Formue (facultas,) tan bemærke: Advarſel.) At foregaae. 
Sicelens Zoner. Han har af Naturen dre m. et godt, ondt Æ, 3. Exrempt 
gode Evner. ”Med belig Idi hver en R.“ en Regel (f. E. i Sproglæren) 3: enf 
Tullin. ”Menneffene fødes m. en blot pe Sætning, ſom oplyfer den. At 
Evne t. at blive fornuftige,” Sneedorf. Ærempler, ſtrive Exempler. 
(meft om det Aandelige; om €egemet og rempler, et, pl. er. [kat. exemp) 
Materien br. oftere: Xræfter, Dog ogs et enkelt Aftryk af et heelt Skrift, al 
faa: Bevægelfesevne.) 2. ud. pl. Magt, Bog. Oplaget beftaaer af 500 Æren 
Kraft, Formue t. at virfe, handle; Virke⸗ rer. Et uindbundet, indbundet, fulå 
kraft. (vires.). Dette Arbeide er over min digt, ufuldftændigt £. af en Bog. 
Evne. fan har baade Billie og £. dertil. Eremplarift, adj.og adv. [af 
3. Virkekraft, ſom beroer p. Midler og ſom fan tiene andre t. Mønfter cl. 
Penge; Formue (opes.) Han har Fun empel. At føre et c. Levnet, Hau 
ringe æ. Jeg har itke XÆ. dertil, min 2, exemplariſt ſtraffes. 

See, adj. comp. færre, sub. færreft. faldt i Slaget. = Faahed, en. ud. 
IIsl. får, færri. | itke mange, ct lidet Den Beſtaffenhed at være faa; — 
Antal. ”Saa har Lytfen; Alle har Des Mangde. — faakyndig, adj. lidet fo 
den.” Ordſpr.“ Faa fom Fader, Ingen ſom har liden Kundfab. Deraf: Fe 
fom Moder.” Der fom faa eller Ingen dighed, en. (A. S. Vedel.) »Andre, 
>: meget —7 ganffe faa. Ovo af dem Fackyndighed tidt flader and og R 
bar færrejt Børn! Der døde færre af Bording. — faatalende, adj. v. ſom 
Sygdom, end af Mangel; og de fævrefte taler meget. (Morh. P. Clauſſen.) 

a 
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Feae, v. a. fif, faaet. [I60. at få.] get op. (ved Goften, Bræfning). Han hor | 
1,9 Alm. komme til at have (ele, befidde, fler meget; men fgaer intet op, At faae 
ante, føle, lide;) og ſparer meer el. mins en Kiole paa. t faae en Tand ud. 
dre til: dekomine, erholde, modtage, ops  Såse, v. a. fif, feset: flye, overant⸗ 
nede, erhverve. ”Man faaer alt bet, man vorde, rekke. At faae en noget i Haan⸗ 
iite forhen havde.” Sporon. — At faae den, fage cen noget igien. (forældet.). 
m Kone; faae Penge, faae et Brev, en  Saar,. et. pl. d. f. [Ordet findes allene 
Underretaing. At faae et Embede, faae i Danff og Svenſt.] 1. et almindeligt 
en Engdom, faae ondt i Hovedet. At faae Huusdyr. Ovis aries, At klippe Scar, 
Bai, (ſpiſe) faae Hug, Prygl, Straf for 5: ſtille dem v. Ulden m. en Gar. ”Lad vare . 
aoget. At faae Utak, faae Stam , fage Folket er et Saar, ſom ſtal klippes, ſaa er 
Efald f. noget. At faae Afſtye, Kicerlig⸗ det dog ikke et Faar, der ſtal flagtes.” 
bed for cen. — At faae Afſiag, fane Ja Schytte. 2. Faarets Hun; modſat Dær 
dl. Rei af en Dige. — Ogſaa om Natur⸗ der. "At kiende et Saar fra en æder. = 
Bienftende. Zræerne faae Blade, Bloms. Faareart, en. En vis Art ell. Afatt af 
ir. (Hypyigen bruges det m. en Inſin. Faar. Den fpanfte, engelffe S. Faa⸗ 
tur, i ſubdſtantiviſt Bemœrkelſe. At faae reavl, en. Opfodning, Zillæg af Faar. 
noget at vide, fagre at høre, fade at fee, Faarebov, en. Bov, Bryſtbov af et flagtet 
fase meget at gisre, faae noget at fige.d: Faar. (Moth.) ⸗ Faqredreng, en. En 
jere Myndighed 2.) 2. absol. faaetilægte. Dreng, Hyrdedreng, dom vogter Faar. 
Den ene Datter fi en Præft, den anden (Langebek.) Saareflok, .en. 1. En 
cen Kiebmand. 3. bringe tilVerden, fode, Flok, en ſamlet Mængde af Faar. 2. en vis 
Ti fee Bern. Konen har faaet Tvillin⸗ Afdeling af en Faarehiord. Faarefold, 
im. funden fik Gvalpei Gaar. 4. ſtaffe, en. Fold, hvori Faar ſankes til Natten, 
inn, bringe, formage til. At faae een ell. ved Dagen for at malkes. Faare⸗ 
. in Side, bort, af Veien; faae cen fra græs; n. s. en Plante, ſom Huusdyrene, 
eget, fra et Forfæt. At faag cen i Em⸗ ogifærFaar, gierne æde. Poa Compressa. 
hede (Kaffe ham et E.) At faae cen i Live Saarehiord, ,en. En Hiord ſom beftaaer 
igien. At faae een t. at lee, græde, face af Faar; ct ſtort Antal Zaar. (f. Ziord.) 
in t. noget ved Odertalelſe. At faae een Faarchold, et. Indretning, hvor der hols 
rt, faae ham god igien, forfonet. 5. des og opelſtes Faar i Mængde.” (Langes 
fn dielpeverbum, da det udtrykker 2.) m. bet.) Et dang Ord, for det optagne tydſte 
fariicip, en betinget dilkommende Hand⸗ og barbariſte: Skœoferi. Faarehoſte, en. 

9, cler en ſaadan, der tænkes baade kort, tør Hofte (dagl. A.) Faarchoved, 
fem tillommende, og, m. Henſyn til en et. figurk. i dagl. J. et dumt, enfoldigt 
fitigere Handling, fom forbigangen. Naar Mennefte. Faarehund, un. Hund fom 
ich faaer Bogen læft (eler: faner leſt Bo⸗ er afrettet tilat vogte og beſtierme en Fag⸗ 
pr) ſtal jeg fende den tilbage. »Og giver rehiord. Faarchuus, et. 1. Huus ell. 
st —paa hvad han felv fager fagt.” Pos Hytte p. Marken, yvor Faar drives ind i. 

pis Krit, v. Schiermaun. h.) Opnagelſen, 2. Huus, fom er bygget og indrettet t. 
Utferelfen af. noget. Jeg har faaet op: Faareftald.  Scareflipning, en. Giernin⸗ 
ſeidt mit Onſte (ell. faaet m. Onſte op⸗ gen at flippe Faar. Faarcklokke, en, 
fit) Jeg har icke faaet glort, udrettet, K. ſom hænges om Halfen paa et ch. 
lrft, ſtrevet ſaameget, ſom jeg vide. c. flere Faar i en Hiord.  Saareflæder, pl. 
ꝛtd infin. en Rødvendighed af noget tilz bruges, i den Talemaade: Ulve i Spares 
kmmende (bog med et mindre. flærft ud⸗ klader. Faarekopper, pl. en ſmitſom 
tret, end hvor maa el. ſtal bruges og m. Ginge hos Zaar. Sherelylling, en. Navn 
Videgreb af Ulyſt.) ”Qan fin Bortgang - paa et Infect af Græshoppernes Claſſe, 
fster at dølge.” Helt. Seg fager at giore [om opholder fig i Gufene, paa varme Ste⸗ 
det. ”Dvad hun befoel, optages vel, hvad der. (Gryllus domesticus.) Faarelaar, 
dn vil, faaer at være.” Bording., Vi et. Laar ell. Bagbeen of et ſlagtet F. Et 

fsse vel at. holde op, fiden det er faa fil: ſaltet Faarelaar. (Moth.) Faareluus, 
digt. (Sleldeni andre Tider, end den ner⸗ en. Gt Inſect, hvoraf Faar vage⸗ (Faa⸗ 
Mende, »J Fior han kiorte Plov og Vogn, retæge. Funkes Natur. Gift.) Acarus re- 
ta ſik fot Lon at tærfte.” Bording. I. 57.) duvius.  Ssarelyng, en. et Slags mes 
th, Ved adill. Præpofitioner bruges det, get fort Lyng. (Moth.) Faaremaaned, 
tüitcels elliptiſt. f. Er. at face fit Skieg en. det danſte Navn paa April. Saa: 
(taget) ef. Seg fan ikke fane Stevlen remelk, en. MM: fom malkes af Faar. 
stuftet) af. At fane et Brev bort (ſendt.) Faareoſt, en. Oſt af Faaremelk, Faare⸗ 
ny fsce et Ord frem, fags fin Villie frem. melksoſt. Faarepels, en. 1. Faare⸗ 
i kce Statterne ind (indbetalte) At ſtind m. Ulden paa. 2. Pelé af Faagre⸗ 
feer meget ned (funte, fvælge.)- Jeg fan ſtind. (CRangeb.) Faareſax, en. Bar, 
tie face Døren (Intet) op. At faae no⸗ ſom bruges t. Faaretlipning. Saare⸗ 
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Fabler. 
* været virkelig til, opdigtet 

, Un 

Faareyngel — Fader. 

find, st. Faarets Skind, m. eller udert 
Uld paa. Faareſnee, ex. Snee, der 
falder fildig paa Foraaret. Faareſti, en. 
Faarehuus, Faareſtald. Saarefyge, en. 
1. En blandt Zaar herſtende Syge. 2. et 
vift Slags Hals⸗Sygdom. Faaretunge, 
n. 8. Mavn 'p. to Planter (Weibred.) 
Plantago maior og lanceolata. Faa⸗ 
repngtel, en. Affedning af Faar; Large 

Sabel, en. pl. Sabler. [af Lat.] opdig? 
fet Fortælling, ifær en ſandan, hvori Dyr 
ell. livløfe Gienſtande indføres talende, og 
vori fædvanlig lægges en moralſt fære. = 
— 2dj. ſom ligner Fabel cl. 
Digt; ufantfynlig utrolig. en fabelag⸗ 
tig Fortælling, Giftorie. — Sabeldigt, et. 

t, fom indeholder Fabler, Eventyr. 
Sabeldigter, en. Den, fom Har digtet 

Sabeldyr, et. Dyr, ſom aldrig 
Dyr. (Wins 

ter.) Sabellæte, en. Lære -om et hes 
denſt Folks ældfte Religionsmeninger; Mys 
thologie. Homers Sabellære om Guderne. 
»O. Guldb. Fabelvark, et. fabelagtig 
Snak, Eventyr. (V. S. O.) 2 

Fabrik, en. pl.-ker. [franſt.] en Sam⸗ 
af Verkſteder, hvor øvede Arbeidere 

forfærdige viſſe lags Varer i Mængde. 
Klædefabrik, Strompefabrik, Staalfabrik. 
SFabrikarbeide, et. A. ſom gisres i en 
Fabrik. Fabrikarbeider, en. den, ſom 
har Arbeide I en Fabrik. Fabrikciter, en. 
den, ſom eier de Indretninger, der høre 
t. en 
ning (Fabriksr.) Fabtikmeſter, en. Sys 
ynsmand, Forftander ved en Fabrik. Sas 
rikvare, en. 8. ſom forfærdiges i Fa: 

briker. Sabrifvæfen, et. tet, ſom bøs 
ver t. Fabrikers Anlæg og Drift. 

Sactor, en, pl.-r. [Lat] Handels: 
Fuldmægtig, — Factorie, et pl.-r. et 
Steed, hvor en betydelig Handel drives for Tale.) 
et Selſtabs eller andre Fraværendes Reg⸗ 
ning ved en Factor. De danſte Factorier 
i Oſtindien. . . 

Sacultet, et. pl. - vr. [af Lat.] Samling 
ale lover i en Hovedvidenſtab ved en 

0 e. i ” 

Factum, et. [Lat.] noget, ſom virkelig 
er ſteet; cen Kiendsgierning. Deraf: fac⸗ 
tiſt, adj. ſom beroer paa, udgaaer fra 
Kiendsgierninger, fra Sandhed. 

Sad, ådj. [Ir. ſade.] vidlss, taabelig, 
dum. (Dette, ” allerede af Moth optagne 
fremmede Ord er brugt af Nyere i lig: 
nende Bemerkelſe.) 

Sad, et. pl.-e. (Jer. Fat. A. S. Fat, 
Fatta.] 1. et rundt eller aflangt mere 
fladt, end dybt Kar, hvori cl. hvorpaa 
Mad og Fødevarer fremfættes ell. glemmes. 
Et Sad er fædvanlig” af Metal ell. Leer. 
jof. Trug, Skaal.) Et Fad Suppe, Melk, 
Erter. At 

É 

A 
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der, en. Bodker, ſom ifær gisr fore Vii 

buurspige, en. tilforn: en Huueholde 

des til F. Faddergave, en. Gore 

abrif, og driver den fe fin. Reg⸗ 

"Moth. 

ſidde overſt til Borde, og nederſt 

Fadbræt — Faderhu. 

til Fads. (Moth.) Der ev intet £ Sad 
(naar det er noget dybt.) Men at læg 
Stegen paa Fadet. Et Sadfuld —*— 
2. en Tonde, ell. et ſtorre Kar, dannet a 
Staver, hvori DI, Viin, Olie og andi 
flydende Varer giemmes. = a.) Fedbi 

fade. Fadbrat, et. en Fadhylde. - 
Husk, en. Klud til af toe op med, K 
lud. (Moth.) Fadkurv, en. Ku 

hvori Fade og Tallerkener bæres, 5 
ylde, en. Hylde til at fætte Fade og 2 
erkener paa. Fadmaaling, en. 
Konft, at kunne udregne SBtørrelfen : 
Indholdet af et Kar ved at maale ? 
Hoide og Giennemfnit, m.m.  b)å$ 
buur, et. Kammer, Aſlukke, hvor Fe 
varer, Fade, Tallerkener og desl. gie 
mes, Spiſekammer. — Deraf: Fe 

Noglepige. Fadebuursſtue, en. Fi 
kammer p. Herregaarde. (Moth.) 

Sadder, en. pl. —e. IXSepatte 
Den, Én er Vidne til eens Daab. 
ftaae F. være F. til et B. ( De Kal» 
Vidnesbyrd og Saddere til Daaben.” 
Lov.) At bede Saddere, bede cen ft. 5 
der. == Sadderbrev, et B. Hvori cen 

Faddere t, Barnet ell. dets Amme; V 
epenge.“ Saddergilde, et. Barfelgil 

Sadderlav, et. Fadderſtaͤb. (Moth; 
nere.) Fadderſtab, et. den Giernin 
at ftaae Fadder t. et Barn, og 
pligtelfe, Faddere ſtulde paatage fig. ”I 
Barnet er dødt,: er Fadd 
Ordſpr. Fadderſnak, en. megen eg 
GSnak. (dagl. Tale.) ”Løs Snakt uden fr 
og Klem, ſom Avindfolfs.£ Barfelftu 

Sadderftade, en. Faddergil 
Stads i Anledning af Barnedaab. 

e. * 

Fader, en. pl. Sædre [JL Fadir 

Børn, m. Henſynſt. le, og i Modſ 
t. Moderen. At vere Fader til et Ba 

vore F d. J Alm 
ſproget: Husbonde, Huusfader (endog 
den Ugifte eller Barnløfe,) WVor F 
vor Moder. e. I Norge: en Xres⸗tit 
"Mies Preſter og andre agtede Folk ud 
or Bondeftand tiltales. [Ogfaa i 22 
mark hos Almuen om Præfter; men 3 
fieldnere.) (Faderbroder, Saderfader, $ 
dermoder, f. Sarfader 20.) = vakte 
hed, en. fig. Mangel p. Evne hos en å 
der t. at kunne ſee Feil ell. Ufuldkomm 
heder hos ſine Born.“ Han blev i Di 
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i Faderhu — Fage. 

vent iadtagen, og faa med Fader⸗ 
—* flagen.” Mord. B j 
bad, et. en Faders Befaling. ”ZHi lyde 
ti hang Saderbud.” Thaarup. Fader⸗ 
"mom, en, En Faders Favn. ”SKan Sods 
ied rive Datteren fra Faderfavn? Ohlen⸗ 
&l. Sederfryd, en. Faderglæde, ”Bliv 
rttelig d. Faderfryd.“ F. Schmidt. Fa⸗ 
ſerglade, cu. Glede af at være Fader. 
jederhierte, et. en Faders tiærlige Sin⸗ 
lag i. fine Bern. 
ierte, Faderſind. ”SMené jeg ale mine Dets 
re eliter hoit Faderhu.“ J. L£. Heiberg. 
såerbuld, adj. venlig, ſom en Fader. 8 
im Rabo — kom han her. mig faderhul 
mate.” F. Guldb. faderlos, adj. ſom 
ur miftet fin Fader. Fadermord, et. en 
jaders Mord wed hans Son celler Datter. 
jedernorder, Sedermorderfte, en. . Søn 
I. Datter, fom dræber fin Fader. —* 
en, et, NRaͤvn af Fader. ”Dé er Fader⸗ 
surt re.” Thaarup. Saderomhu, en, 
ſaderens Omhu f.… fine Born; faderlig 
Rſotg (Hertz). Faderfind, et. faderligt 
Sind, Faderhierte. Fadervor, et. den 
Ma til Gud, Chriſtus lærte ſine Diſciple; 
krrené Bøn. == faderlig, adj. fom hører 
i, egner fig for en Fader. faderlig Kicer⸗ 
gbed. En faderlig Formaning. pan els 
kte hende faderligt. — Saderlighed, en. 
ꝛderligt Eind. (fielden.) »Mildhed og Sas 
erlighed,” O. Guldb. (V. pift. I 512.) 
Fede, v.'2. 1. omme ft et Fab, (2.) 

atte, tylde paa et Fab, en Tende. At 
ide A, Gila. — Fadning, en. Giers 
ingen at fade. 
Scding, en, pl. er. Overdelen af en 
SAA en aaben Bogn, * z 3 
ing. iel. fra Fadning. . &. fa- 
lan, —e ivf. Ordet Fading i D. 
kimkt. 2283 
Ssg, et, pl. d. ſ. A. 6. Fæc. Z. Fach.] 
J Klm. et afdeelt Rung; men bruges 
ør om de Afdelinger i en Bygning, ſom 
aae ved Muurpiller, Stolper el. Spar⸗ 
m Ét Huns paa fem Sag Grundmuur, 
intingsvært, (2 Alen. Moth.) Et Sag 
ca Lade. Gt Sag Vinduer, Et Sag Plan⸗ 
matt (4 Alen. Both.) 2. det, fom fylder 
'dag, Et F. Korn i Laden. Et F. Gardi⸗ 
tt, 3. afdeelt Rum i et Skab, ell. et lig⸗ 
edeſiemmeſted. Et Klædeffab, en Bog: 
olde m. tre Sag. — Deraf ſigurl. Afdeling 
k talmer Bidenffab, ifær i en Bogſam⸗ 
ag. Det theologifte, juridiſte F. 4. fig. den 
itenftab, Kon „Syſſel, fom een ifær har ˖ 
it fig efter, Dette er uden for, flaaer 
di mit Fag. — fagviis, adj. Fag for 
ig, hvert Fag ifær, At giennemgaae et 
aditothek fegviis. 2* 
dege adv. ſnart, haftigen. (efter Moth 
3 hos aldre Forf. ogfan adj. ”De ere 
ge tilat bevife Oudt.“ B. Thott,) Dette 

Dang Ordbog 1. 

. 295 
| Ord findes ikke I det gamle nordifte Sprog, 

run, Fader⸗ 

Digte I. 254) og ”Vaarens 

aderhu, en. Fader⸗ 

ter.” Baggeſen! 

Gage — Bal 

men høres i Almuefproget (bl. a. i Fyen.) 
J Skrifter er det fun ficlden brugt af en 
og anden Nyere. ”DOet gielder dit Liv faa 
fage.” Storm, 
urigtigt, ſom af Zhaarup: ”Du gav os de 
fage, de rolige Dage” Heller ikke F. Guld⸗ 
bergs Udtryk: ”den fage Sommer” (Saml. 

fage Zid” (1. 
38) ere ſprogrigtige.) ' 

lende i fine Ord, flamme, være ufikfer i 
fin Tale. (titubare, hasitare.) At fagle 
i fin Zale. Moth. — Deraf: Fagleri, et. 
Moth.) 
Fagle, en. 4553 en Rafte ell. Stang, 

m. et Slags Kurv p. Enden, hvormed man 
plutter. Brugt ned af Zræerne. (Moth.) 

Sager, adj. pl. fagre. [Nogle ſtrive fa⸗ 
ver; Moth og nogle Ældre faur. Jel. 
fagr. A. S. fægr. 
” Galv ſom et Barn, halv fom en fager 
Pige,” ' J. g, Heib 

ud. pl. Skienhed. 

Sagter, n. s. pl. (uſædvanl. i sing.) 
udvortes Adfærd i Bevægelfer; Lader; (dog 
meſt om Legemets Bevægelfer, ligeſom La⸗ 
der, Miner, om Anfigtets.) Hun har un⸗ 
derlige Sagter p. fig naar hun gaaer, 
dandfer, ”Det kommer af en flem Bane, 
at Nogen har viffe Sagter p. fig.” P.E. 
Muller, (I ældre Strifter itke altid ufor⸗ 
deelagtigt.“At Legemet ci altid haver. gode 
Lader og Fatzter p. fig.” P. Tidemann. 
”Døvifthed i Drd og Fagter pryde en Jom⸗ 
fru.” N. Hemmingſen om Xgteſtab, 1572.) 
— Den ufædvanl. sing. forekommer hos 
Bording: ”En heldig Sagte,” I. 116. — 
Uegentl. og poet. om underlige, urimelige 
Handlinger. ”Og falder da Tiden mig 
lang, naar leg feer p. Menneſtens Fag⸗ 

men da det nærmeft gager ud paa Bevæs 
gelfer, fan det høre til Ord ſom hvege, 
vakle, det, T. faden o. fl.] 

Fakkel, en. pl. Fakler. I T. Fackel.] 
en Stage, der brændes [om et Lys, eler i 
hvis ene Ende, er befæftet brændbare Sa⸗ 
ger, fom antændes; Blus, (Kierte.) At 
iyſe for een m. Fakler. — Fakkelbarer, 

dm ogſaa reent 

Fagle, v. n. ĩ. (har.) bære uſtadig, vake 

é 

ſmuk, yndig, ſtion. 

erg. — Fagerhed, en. | 

[Ordets Oprindelfe er uvis; . 

en. Den, fom bærer en brændende Fakkel 
or at lyſe. Fakkeldands, en, En tik 
ovn brugelig Dands, (f. Cr. ved fornemme 
ryllupper) hvor de Dandfende bare Fak⸗ 

ler i Haanden. Fakkeldratzer, en. d. 
ſ. ſ. Fakkelberer. “Velanſtæendighed bør: 
være Sandhedens Fakkeldrager. ”Nahbet, 
Fakkellys, et. Lysningen af en Fakkel el. 
af Fakler. Fakkelſtin, et. Skinnet el. Ly⸗ 
ningen af en tændt Fakkel. Fakkeltog, et. 
Tog ell. Optog, hvorved de, ſom deeltage i 
ſamme, bære Fakler. 
Fal, adv. [Jol. ſalr. T. feil.J til Salg, til 

(15) 
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fol p til " fælge, have alg. Sea 

Fal — Falde. 
N 

byde, falholde, fom mere bruges, ligeſom 
og Endelfen: til fals.)" At være til fals 
(ell. rettere: tilfals.) = falbyde, v. a. 3. 
udbyde, frembyde tilkisbe. Offentlig at 
falbyde en Eiendom. Deraf: Salbydelfe, 

Ler. — albolde, v. a. 3. have at 

e, en. ud. pl. [Øv. Fallaske, Fal- 
ske. J. Fålskvi : ”forma rei exustæ in fa- 
villa.” Falauuisgu. Otfricd.] Aſtehob af 
noget, fom er opbrændt; (og maaſtee ifær, 
naar den endnu vifer noget af Tingenes 
Skikkelſe.) ”Hufet laae noget mær $ælvs 
ten udi Salaffe,” Vedels Saro 330. »End⸗ 

" bog Siælen ligger undertiden ſtiut, lige⸗ 
fom en Gniff under Falaffe.“ Liigpreed. 
Over Kar, Gyldenftierne 1596. [Dette gamle 

DOrd vil Ihre udlede af —A— iule; 
B. S. O. (hvor det ſtrives Faldaſte) af 
falde. Det ſidſte kunde beſtyrkes v. Tale⸗ 
maaden: at falde i Aſte; men Ordets Xlde 
ſynes at tale derimod. ] 

Falblader, n. s. pl. [et af bet Fr. fal- 
bala fordærvet Ord.] -faldtes forhen en 
bred, rynket Strimmel, der ſyedes neden⸗ 
for Qvindfolks Stiorter ell. Kioler. 

Fald, et. pl. d. ſ. 1. haſtig Bevægelfe 
fra et hoierent. et dybere Sted; det, at 
cen ell. noget falder. Et farligt Fald. At 
iøre et F. Vandets Fald (jvf. Vand⸗ 
fald.) - Bandet har intet F. (Afløb ved 
ældende Jordémon.) At ſtaae p. Sald, 

være nær ved at falde. (ogfaa figurlig.) 
2. fig. Forringelſe i Ære, Anſeelſe, Fuld⸗ 
kommenhed; Fornedrelfe; Fotſeelſe. En 
Miniſters F. Hovmod gager f. Sald,” 
Ordſpr. ”Zidt fan vort bedſte Haab oé t. 
et Sald omvendes.“ Holb. P.P. Af 
bringe cen Pige til Fald. 3. Tonefald, os 
nehold f-Veré ell, Proſa. 4. Zilfælde, 
Omſtoœñdighed. I Fald — det ſtulde ſtee. 
J al Fald (i ethvert Tilfelde.) 5. i det 
ældre Lovfprog: Straf; Pengeboder, for 
en under Rettergang begaaet Forſeelſe. 
deraf: Faldsmaal, [Sél. Fals- mål, af 

"Fals, Falſt?] der i D. Lov ifær bruges 
om Boder f. Rettens Spilde, ell. udvliſt 
Ringeagt f. Retten (f. Er. naar indftævs 
nede Vidner uden lovligt Forfald udeblive) 
hvilke i ſildigere Tider ogſaa kaldes Falds⸗ 
maals⸗Boder. ꝰKongens Faldemaal, ſom 
er 27 Lod Sølv.” D. £, I. 24. 41 0 
mange fl. Gt. (Sammenſatte Ord f. under 
falde. 

alde, v. n. faldt; faldet, falſen. (er) 
Imperf. foll (Jyll. fiil, fiæl) og partic. 
falden høres i Almueſproget. ſJél. ſalla. 
A. S. fellan.] 1. føres ved fin Tyngde 
fra et hoire Sted t. et lavere. Pengen 
faldt (faldte ned) paa Gulvet, At falde af 
—8 Der faldt ræv i Regn. Duggen 
alder. 
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Kiebs. At holde, byde Varer fal. (6. fat: 

Forſet falde. 

"nem denne War. 
falde fra den Kant. 

2. fomme pludfelig frå en op⸗ 

Falde. 

reiſt i en liggende Stilling; falbe om 
Barnet ad”. Gulvet (medens det gi 
cl. ftod.)- At falde over noget (ſnuble. 
ærmet falder ef f. det forſte Gug (Maale 
naaer man el uden Anſtrengelſe.) At fal 
de omfuld, falde over Ende. (Den fel 
dende Syge, Epilepfte.) 3. rinde ned ad 
(om Vand.) 4. fonte. (modſat: "flige. 
Vandet ' falder m. Ebben.  Dvægfelv 
falder i Veirglaſſet. Taagen falder (fon 
er nærmere t. Jordens Overflade.) 

Uegentl. a) aftage, formindſtes. Prifera 
falde, Hans Credit falder, Hanse Me 
er faldet. b) forringes I re og Anferlf 
Den faldne Minifter. pan er 
Kongens Yndeſt. 6. blive til intet (fan 
bort.) At lade fin Sag, Paaftanb, | 

7. omkomne. At falde 
Strid. 8. indtræffe, forefalde. Nu 
Leilighed falder. Der faldt nogle 9 
erom i; Samtalen — it. gives, vær 
live. Der falder god Gæd ĩ denne Eg 

Rugen falder maadelig iAar. Det feld 
i uroligt Beir. Der falder ended at fe: 
tiene. Dette Arbeide falder mig tun 
— recipr. br. ogfaa: falde fig, fi 
træffe fa, forekomme, Det er forſtieli 
efterfom det fan falde fig. Man maa! 
det, fom det fan falde ſig. 9. kom 
ættes i en vis Tilſtand. (m. præp. i.) 
alde i flette Hænder. At falde i Tank 
Forundring, i Afmagt, i en Sygdem, 

Søvn, i Sved, i Unaade, ꝛc. At fall 
tilbage (om en Syg, "der fgien forværres 
Lehnet falder tilbage t. Kongen. 10. f 
nes, forekomme. Det faldt mig forunt 
ligt Tiden falder ham lang. 11. ha 
et viſt Fald el. paſſeligt Forhold ; cf 
om Tale, Tonefald. Kiolen falder i 
godt i Ryggen. Verſet falder tungt. å 
om det, fom har én beftemt Retning, & 
Løb. Veien falder iglennem Byen, gie 

Lyfer, —— 
13. Afſoregne 

mærfelfer, hvori dette? Ord, iſcer i Forki 
delſe m. præpos. bruges, er fornemme 
af mærfe: Der er falden Dom i Seg 
Dommen faldt ham imod. — Ordet fl 
mig af Munden (jeg fagde det uden Sa 
læg.) ”De Ord, der falde eller flove 
af Munden.” Rahbek. — Naar Xrv 
der (tilfalder cen.) Hans Lønning fe 

g - — fire Gange om Aaret. — 
alde af: 2.) blive mager, ſpinde 
.) Hvad der falder af 5: boat ter 

net, ſpildes, ikke bruges. — At falde ba 
"blive t. Intet, ophøre, udelades, itke 
gieldende. Dette Viltaar maa falde be 
Det falder bort m. Aarene, af fig felr, 
bortfalde,) — falde for,' indtræffe, fo 
komine. ”Moget godt, noget maddel— 
noget Vraggods faldt ber for,” RR 
falde fra, fig. afſtage fra; blive 



il, dee, deg bert fra. — falde hen, a. fors 
faldet. nøget, b. blive Eraftles, tabe i puld 
cg Kræfter. c. falde bort, tabe fig. — 
falde i. At falde noget i det Mørte, Borte, 
Grace, it. (nærme fig.) Det falder i hans 
tgea Cmnag, Art, Skrivemaade. At falde 
cen i Ordet, i Zalen (afbryde fham.) At 
ale i Øinene. a. blive haſtigen ſynlig. 

(giøre et Angreb.) b. 
friste ind, blive mager. (ſ. indfalden.) 
t. træffe, bænde fig. Det faldt meget be⸗ 
leligt må, d. indtræffe. Juledag falder 
md ). en Leverdag i Aar, e. rinde i 
Lauterne. Det faldt mig ind, (jeg tænkte - 
Ma; ell. ſik Sinde.) Der vil iffe falde 
ing noget ind. (f. Indfald.) At falde een 
W i hang Embede, i hans Tale. — 

e om, falde omkuld, S. falde, 2. — 
fede en om Halſen (omfavne, gribe 

in Rakken.) — falde paa. 23. Valget, Lod⸗ 
wa faldt paa ham (ttaf ham.) b Nat⸗ 
za, Morket falder pas (fommer p.) At 
mage cen paa noget, ſom han ikfe af fig 
iv falder paa. (Rahbek.) ”Da faldt en 
Raitt p. ham.” (3: paakom ham,) Myn⸗ 
kr. c. erindre fig. Jeg fan iffe falde paa 
Mas Ravn, d. fane Jndfald, faae Lyſt 
il At falde paa at gifte fig. — falde 
kæmen, egentl. ſtyrte ſammen; negentl. 
Mae medbeiet af Alder og Svaghed. — 
side til, egentl. lukkes ved Fald. uegentl. 
eizide fig til. falde til Spil, Drik 20. 
kt. tilfalde.) — falde ud; blive til, faae 
Ian udfald. Sagen fall 
ke, faldt dei ud, — Til dette V. og til 
jbl. Fald maa henføres følgende Sam⸗ 
Kafætninger: a.) Faldaſte, en. ſ. Fal⸗ 
Re, ovenfor, Saldbord, et. Bord ved en 
krg, m. bevægelig Klap, fom tan ſlaaes op 
gad. (8.6. O.) Faldbro, en. bevægelig 
ke, fom ved den ene Ende fan loftes op 
zigien lades ned. 
L en Faldder t. Fuglefangſt, Fangebuur. 
der, en. Dør, ſom fan træffes op 
s falde ned, z= SHaldevildt, st. kal⸗ 
t& i Jagtvæfenet det Vildt, ſom fiu⸗ 
s dødt i Skoven. aldgitter, et. 
kitterport, ſom fan brages op og falde 
ét, aldbeide, en. den Heide, fra 
pillen et Legeme falder, ell. fom dets Fald 
tr, BVandets FSaldhoide.“ (Millingtons 
latatl. v. Uxſin. 190.) Faldkraft, en. 
m Kraft, hvormed et Legeme ſalder, i 
etteld t. dets Tyngde og Hoiden, hvors 
a tet falder. (9. Ørfted.) aldlaag, 
Laag, ſom er faſt ved den ene Side, 
I (offer nag bet falder til. — 

pott, en. En for — Fald⸗ 
orit p. Gluſer, v. en Feſtning. (Moth.) 

dr ud efter On⸗ 

Saldbuur, et. Buur. 

Saldluge, f 

i J 

227  "  Faldfot — Fals. 
Saldfot, en. faldende Syge, Epilepfie. 
Faldſtrikke, ſ. Snare. Faldtrappe, en. 
En Trappe, fom man kan lade falde ned 
og drage op igien. 
Vindue, ſom ei aabnes fil Siderne, men 
v. at træffes op. b.) faldefærdig, adj. nær 
ved at falde, om el. falde ned, ”Murene 
have ef meget brøftfældigt, næften falde⸗ 
ærdigt Udfeende.” (M.) Faldehaͤt cl. 
aldpat, en. et Slags fat, fom ſmaa 

Børn bære, for af bøde af imod Sted p. 
Hovedet. Faldereb ell. Faldreb, et. 
Reb til at holde fig i, ved Siden af en 
Trappe, tfær Skibstrappe. 

Falden, en. 
rometrets Stigen og Falden. 

Faldsmaal, et. ſ. under Fald, 5. 
Falholde, &. ad). fal. 
al 0 en. p!. - ẽ. 

gives endeel Arter, ſom kunne afrettes t. 
Jagt, Den almindelige Falk. Den hvide 
Self, Falco.” ”Cyuhvøt mener, at 
Ugle er en SIE,” Ordſpr. — Falkeblik, 
et. ſtarpt, giennemtrengende Blik— ſom 
en Falks.  Salfefænger, en. den, ſom 
forftaaer at fange Falke. Falkegaard, 
en. Gaard, hvor Falke og Indretninger 
til Falfejagf holdes, alkehætte, en. 
Læderbætte, ſom fætteg paa Hovedet: af 
Falke, naar de føres ud til Jagt. Falke⸗ 
jagt, en. Sagt med afrettede Falke. 
Salfejæger, en. . den, ſom forftaaer fig p. 
Falkejagt og p. at afrette Falke dertil, 
m. et fremmedt og forvendt Navn: Sal: 
eneer, hvoraf: Falkeneergaard, Falke⸗ 

neermeſter.) Falkemeſter, en. den, ſom 
har Opſyn m. Falkejagt og Falkejegere. 
(Schytte.) Falkeſyn, et. ſtarpt og langt 
Syn, ſom Falkens; fig. om en hei Grad 
af Sfarpfindighed el. aandeligt Syn. 
(Tullin.) Salfevogter, en. Betient, fom 
pasſer de til Jagten afrettede Falke. Fal⸗ 
Feeine, pl. At have Salfeøine ſiges om 
ben, der har et meget ſtarpt Syn. . 

Fallit, en. [Jtal. Fallitto.] ſ. Opbud. 
Fallitbo, et, Opbudsbo (egentl. et Bo, 
hvor Gielden et fan betales.) 

Salme, v. n. 1. er. [9. iölna, fålskas 
af ſölr; Sv. fal; A. S. falu, fealo : gu⸗ 

En Rovfugl, hvoraf. 

ans 

Saldvindue, cf. 

- 

det, at noget. falder, Bas 

æ 

ſten, bleg, blegguul.) miſte fin Farve, 
Glands, Anſeelſe. f. Er. om Lovet, om 
farvet Tel, m. m. ”Stovens Pragt m. 
Lev og Blade falmed og fik anden Skik.“ 
Bording. Hendes Skiſnhed begynder af 
alme. ”De Sygdomme, der for Tiden 
ringe vore Skionnent. at falme.” Rah⸗ 

bek. ”Byørger dem — em ber er nogen 
timelig Glands, ſom ikke falmer Myn⸗ 
ſter. — Falmen, cu. ud. pl. det, at 
alme. 
Fals, til fals, &. adv. fal. 
Sals, ret: [Z. Falz.] bruges 

Hær: a: hos Bogbindere, om en regel⸗ 
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udgiore eet Huus⸗Selſtab. 
boe to Familier. 2. en heel Slægt, Stam⸗ 

"Bed. Dans Hierte ev uden Falſt 
paa Sal, end paa Tro⸗ 

Salfte, (forfalgte; bedrage, Moth.) ſ. 
forfalſke. 

alſterbo, en. pl. - er. Indbygger paa O 

”T Cd ”T 

Fals — Familie. 

al⸗ 2 

al falſte 
Haarlokker. AL —& ſammenſat af 

få At fynge, 
ville falſt (eil. falfr) falſtelig, adv. 

”ufandfærdigen. — Falſthed, en. den Ves 
ſtaffenhed, at være falſk men br. ofteft i 
Bemærfelfen: 4, om det Modfatte af: 
Oprigtighed, Xrlighed. — Salffrer, en. 
pl. -e. den, ſom begaager grov Svig, ef⸗ 
tergtør ed. forfalſter noget t. Andres Skade. 
Falſkneri, et, falſt, uredelig Gierning ell. 
Adferd. — 

Salft, en. ud. pl. [Sél. Fals.].1, Bedra⸗ 
geri vedForfalſtnng. At gisre Falſt (D. £.) 
2. Falſthed, ſvigfuldt Sind, Underfundig⸗ 

og Svig. 
vHan tiente mere 
fab.” A. Vedel. 

Øen Falfter (undertiden ogfaa en Salftring.) 
Ligeledes Syenbo, Ueenbo, AÉrebo. 

Samilie, en, pl. -r. [af Lat.) 1. Samling 
af Forældre, Børn, Frænder og Tyende, ſom 

me, Xt, En gammel, berømt, blom⸗ 
ſtrende, udded F. At være af god Fami⸗ 
lie. — uegeutl. Slagtſtab. At være i-S. 
med een. (Ivf. Slægt.) = Samiliebaand, 
et. Forbindelfe imellem Menneſter af 
en Familie, Forbindelſe ved Familiefot⸗ 
hold. »Statsforfatningen er det flove Fa⸗ 
milicbaand, Der omflynger Borgerſamfun⸗ 

228  … Familie — Fanelss. 

" (At famle Klæderne op om fig. VW. S. 

F dette Huus 

det.“ Engelsſt. Familiegods, et. 60 
ſom maa gaae i Arv i en vis Slæg 
Stammegods. Feamiliegrav, en. Gro 
ſted for ert vis Familie. Familickre 
en. der Selſtabskreds, fom en F. udgit 
At leve hiemme i fin £, Familiencv 
et, Slegtnavn. Familiefag, en. So 
der vedkommer en. heel Familie, eler mn 
gen i en F.  Samilieffat, en. Skat, f 
denſereree betaler for fin F. Fami 

Fie, et. 1. en vis Eiendom, fom læn 
er ganen i Arv £ en F. 2. Walerie 
Kobberſtykke, der foreftiller en heel Fan 
lie. Familievogn, en. uegentlig en fi 
rummelig Vogn, fom til en heel Famik 
o. fl. 
Famle, v. n. og a. 1. [Jol. fålm 
N. S. femeln, fummeln.] E føle for 
m. Henderne. At famle i Morke, cl. f 
omkring, famle for fig i Morke. 2. tern 
berøre, beføle. ”Hans Haand.t gyſt 
Dynger famler.” Ohlenſchl. ”QNaar ba 
Haand ̟  m, modlos Stiælven — famler i 
i Garpens Stræng.” Samme. At famile? 
noget. act. At famle noget I fænd 

3. at famle i fine Ord, i fin Tale 5: fi 
me, tale uſikkert (E. ſamble.) — Semi 
cen. ud. pl. Gierningen at famle. — 5⸗ 
leri, et, i Serd. idelig Befolen, 2 
vøring. , 

Sanden; ud. ubeff. Art. og udd 
[formodentl. det Jef. Fiandin, Fiendå 
Den onde Aand, Dlævelen. (Ligefom de 
or —æe | en sa men DE 
prog, ſaaledes ogfaa fi a ge Navne 
—8 iggt Plauter, f. Gr. St 
dens Boghvede (Rumex crispus) Se 
dens Kiernemelk (Euphorbia helioscopi 
o. fl.) — Geu. $andens br. i dagl. F 
om noget ondt, ubehageligt, fortradel 
el. noget ualmindeligt, forunderligt. E 
Fandens Stasi, Færd. Det er en $ 
"dens Karl til af fpringe. "Paa denne) 
ne 35 i: en Sandens i 
Pige.” (Holberg. PP. Paars. 

andſe, v. a. 1. famle ved, befele 
en fgrdis Maade. (Moth. P. ER 

rdoſpr.), 
Sane, en. pl. -r. [X. &. Fana.] 

Stykke Tet, fæftet m. den ene Side t. I 
Stang, ſom tiener en vis Afdeling 
Krigsfolk t. Merke; et Banner. E 
Merki.) At bære Sanen. ESvatge 
Sanen. En 5. Fodfolk, Rytterie (IM 
mange, fom føre under cen Fante.) 
Sanedrager, en. den, fom bærer foam 
Fondrikt. Fanejunber, en. Zilforn: & 
adelig ung Fanedrager eller Færd 
(Moth.) Fanelechn, et. fordum: 
Lehn, ſom overdroges en elig Seydl 
mand, hvilket ſtete ved at reekke Syng 
ren en gane. faneles, adj. ſom 

PS 
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danelos — Fangebolig. " 229 Fangebuur — Fare 

kt Janen. “Ilde ſtrider faneles fær.” 
Bol. med, en. kaldtes tilforn 
s Emed eller Beſlagmeſter ved Rytteriet, 
m tillige var Dyrlæge. Faneſtang, en 
tangen, hvortil ganen heftes. anes 
ing, en. Gierningen at ſpinge en Fane, 
ma tilforn var brugeligt under Optog. 
3 Feneſving hvo nu flig Konſtner finde 
in!” Holb. P. Paars. Fanevagt, en. 
. Bagt ved en Fane. 2. en vis Vagt 
ik ten førfte Linie af-en Leir. 
Sang, et. pl. d. f. [ev nu i Skriftſproget 
aften i alle Bemærtelfer forældet, Jsl. og 
» 9. Fang.] 1. det Zilfælde, at noget 
i faaes. At være fil Sange. 2, Sted, 
ter Beiret fanges I: indſluttes, gives 
Meg cl. Zræf. 3 Ordeng: Luftfang, 
egfeng, Bindfang. 3. Afſtand, Mel: 
mrum. Der er ef godt Sang imellem. 
Beth.) 4, Saameget, fom man fan 
gei favnen, Favnfuld. Et Sang Hs. (V. 
, 0) .5. Hvad der af Bohave, Red⸗ 
så cg anden Eiendom hører t. en Gaard 
L ct Bo. (Isl. Faung.) Al Gaardens 
sag. (forældet; men tiloveré i Ordene: 
trafang, Træfang.) 6. haftig Svag: 
d, fom paakommet cen. Han fif et 
ing (Hold) i fin Side. Moth. 
Senge, v.a. 1. [brugtes I æltreZideri St. 
t jcac. Iel. fanga. 4.6, ſangan, capere. ] 
gribe, faae då fin Bold, iſer ved Behen⸗ 
gted. At fange Fugle, Fitte, fange en Ræv 
kar. — figuri. At fange cen i fin Tale, 
js sgneDrd. 2. om Menneſter: tage 
I gange, ved Overmagt eller Bold. pan 
fø fangen af Rovere. En flor Deel af 
kun blev fangen. At holde øen fangen. 
Fengedag, en. Dag p. hvilfen noget 
Agts, ”Det er hvev Dag Jagedag, men 
le feer Dag Sengedag.” Ovdfør. Sans 
dern, et. Redſtiab af Jern, hvormed 
ke Dør fanges ; f. E. Odderfax, Ræves 
x Sengeliim, et. Liim, ſom Fugle⸗ 
agere bruge. (Birgils Ceorg. v. Ravn.) 
tegeline, en. Line ell. Neb t. at fange 
Tor med; it, Toug, hvormed en Baad 
us faft ved et Skib ell. Bulvært. = 
sygelig, adj. fon kan faaes, fom er at - 
id, Endiftiondt jeg faae det fangeligt 
kune Dag at være.” Bording. (br. 
tzet i Jylland.) — Fangenſtab, et. ud. 
den Tilſtand, at være fangen. — 
ing, en. 1. Gierningen at fange. At 
Me p. Fangſt. Aalefangſt, Fiſtefaugſt, 
mil fom fanges. Ar gisre én god 

denge, en, pl.-r. 1. den, fom ved 
dirmagt ell. i Krig er fangen; en Krigs: 
ige. At tage cen til F. give fig til F. 
ten, ſom for en Miégierning, Forbry⸗ 
He elf. for Gield er fat I Fængfel. Fans 
ne i Tagthuſet. En Livefange. * 
Taf: Sengebolig, en. B. for Fanger, 

er ikke faa farlig rig; hvor 

Fængfel. (Malling.) Sangebuur, et. 
1.) Buur, hvori et Dyr el, en Perſon hol⸗ 
des fangen. 2. (af v. at fange.) Buur 
t. at fange Fugle i. angefoged, en 
den, fom har "Fanger i Varetægt, Slut: 
ter. Faugehul, et. fnevert- Aflutfe t. 
at giemme Fanger fi. 
Guus, hvor Fanger glemmes ; Fængfel. 
Før Et Sangehuus af amp.” Tullin. 
Caaledeg ogſaa: Fangekielder, en; Fan⸗ 
etgarn, et, — Fangejern, ct, Jern og 
ænfer, fom ganger have p. fig. Fange⸗ 

Foft, en. den Føde, fom gives Fanger. 
Sangelænte, cn. 2, hvori en Fange er 
ſmedet eller fat faſt. ”Ci tordned Dødens 
Malm, ef rasled Sangdænter.” Storm. 
Sangevogter, en. d. d: ſ. Fangefoged. 

Fangenſtab, Fangſt. S. v. a. fange. 
Fante, en. pl.-r. et taabeligt, narag⸗ 

tigt Menneſte, en Toffe, Fiante. (Kange⸗ 
bef. Iel. Fanir.) I Norge bruges det 
ogſaa for: Tigger, Gtodder. (Deraf: fante 
v.n. 4. fnatte taabeligt, bære fig narag⸗ 
tigt ad; (Moth) og: fanteagtig, adj. nar⸗ 
agtig. Langebek.) ' 

Sar, et uadſtilleligt Endelſesord, ſom 
hænges t. nogle Landſtabers Navne, for at 
betegne en Perſon, ſom der er født. f. E. 
Sicilandsfar, Hallandsfar, Gullandsfar. 
(Ogſaa forekommer: Lavinddfar for Lan⸗ 
gelænder, af denne Des ældre Navn az 
vind.) 

Farbroder, en. — Farbrodre. Den fomf 
er Zroder til en Perſons Fader. (S. F 

er. 

Fardag, Sargods, og fl. f. v. n. fare. 
Fare, en. — IIsl. Fer. N.S. Vare.] 

Mulighed af et nær foreſtaaende Onde; ell. 
det foreſtaaende Onde ſelv. pan ftod Fare, 
var i F. forat mifte fit Liv. ”At den Paa⸗ 
gieldende ikke blot Løber Fare for Straf.” 
A. Orſted. At gaae Saren i Møde, fætte 
fit Liv i Fare. 
gen F. paa Færde. Det har ingen 
el at befrygte) Den Syge er üden F. 
(for Baben) = farefri, ad). fri for Fare, 
befriet for F. ”I de Klæres Kreds, nu fa⸗ 

an dit det modetlige Vink tilbes 
.Guldb. 

ingen F. er ved, ſom ei er farlig. — far⸗ 
lig, adj. og adv. ſom bringer Fare, er for⸗ 
bunden m. Fare. En farlig Sygdom. Han 
ligger farlig ſyg. 
(i dagl. Tale, adv. færdeles, meget: San 

rdet maaſtee 
har en anden Herkomſt.) — Farlighed, en. 
1. den Egenſtab, at være farlig. 2. 
(fieldnere) Fare, farlig Omſtændighed. 
”Liveté Farligheder. — I hvilfe Farlig⸗ 
heder ſtyrte vi os ikke ſelv.“ Baſtholm. 

Fare, v. n. 1. (har.) om Soen: føde. 
Soen har faret, og faaet ti Griſe. 

Fare, vw. n. foer, faret. [Jol. fara.]- 

Sångehuus, et. 

Der ev ingen F. ved, in⸗ 
&. (ér 

farelos, adj. fom der” 

et feer farligt ud: ' - 
AJ 

* 



a 
Gare — Fart. 

1. bevæge fig fra et Sted t. et andet m. 
Haſtighed. Skyerne fare m. Vinden At 
fare efter cen (forfolgende.) At fare nedien 
Grube (lade fig nedhiſſe, el. p. andre 
Maader komme ned i Øruben.) 
"paa cen, aufalde m. 

At fore 
Haſt. Huͤnden foer 

p. ham. — At fare op af Stolen, ud af 
Døren. At fare affted, fare frem ſon et galt 
foer ham At fomme farende ind. Hun 
o 

Kongens rende. (br. 
fer.) At fare til Soes, fare ſom Styrmand, 

er ham om Halſen. | 2. drage fra et 
ted f. et andet, reiſe. At fare bort t. et 

dl fremmedt Land, At fare eens Bud, fare 
nu meft sm Gørei:s 

Matros. At fare pag Middelhavet. At fare 
med en Jagt, Galeaſe. At fare med Bræns 
de, Kornvare, 8. fig. og uegentl. a. 
være, komme i en vis Tilſtand. 
tide ved noget. (Deraf: 
der ilde (fødte i Utide.) 

t fare vel, 
Sarvel!Y Konen 

b. At fare vel, 
(de, lempelig med noget 3: behandle def 

ſaaledes. (ſ. medfere,) c. fremføre, give 
fig af m. At fare m, Sant 
m. Fias. d. At fare i Ulag, 
ſomt, findigt tilverks. 
komme af fin Vel; tage feil. "Saa farer 
Mængden vild, juſt v. at følge andre.” 
Popes Krit. v. Schiermann. 
noget fare, give Slip paa, afftaae fra. = 

t 

cd, m. Løgn, 
gage langs 

19, are vi 

F. At lade 

Fardag ell. Saredag, en. (I. Fardagi.] 
Skiftetid for Zyende ; Flyttedag for Huus⸗ 
leiere. Fargods, et. Gods, fom en Rei⸗ 
ſende fører m. fig, Reiſegods. Farko⸗ 
fter, p!, Fargad ir Reiſegods. (forældet.) 
Farkyſt, en. Ky ſom befares for Han⸗ 
delens Skyld. Sarfot, en. Omgangs⸗ 
foge 4 et Land, Epidemie. (Jacobi.) Ser: 
toi⸗ et pl -er, Skib, Baad, hvori fas 

Øe Te p. n. Farvand, et. pl.-e. er 
vis Stræfning af Havet, m. Henfyn til 
dets Beſeiling. Et uſtkkert, roligt, ube⸗ 
kiendt F. Farvei, en. Kiorevei, S. Al⸗ 

farvei. = Farer, en. 1 6&ammenfætn, om 
Skibe og Perſoner, der feile t. viffe Lande 
eu, Steder. Saaledes: Ryſtfarer, Chi⸗ 
nafarer Ibaade om et Skib, der ſeiler pad 
China; og om Skibsfolt p. ct. ſaadant) 
Gronlandofarer, Deftfarer, ſom farer p. 
Veſtindien, o. f. v. 

Faren, adj. v. [IS. fare, I. a.] ſom er 
en vis Forfatning. At vare vel, ilde 

faren med noget. 
i 

8 

Farlig, ad). ſ. under Fare. 
Farfader, cn. pl. Sarfædre. en Faders 

Gader Bedſtefader p. fædrene Gide. — 
Saaledeg : Farmoder, en Faders Moder, 

Sart, en. (Iel. Far.] 1. Gierningen at 
fart. ”Fra os t. Paradis er nu faft ingen 
Sart.” Holb. P. P. — I Sammenſtetnin⸗ 
gæt Bortfart, Giennemfart, Medfart, 
Sofart, o. fl. 2. haſtig Bevægelfe. Skbetb 

ærdfel. 4. Seitads, Søfart. 
Fart. Med en Fart, i en Fart. 3. Reiſe, 

Farten p. 

hyvilke de dagligen bruge, og ſom holdes 

ter overmales ell. males paa. ”Gom ! 

V 

230 Fart — Farve. " 

Veſtindien. At halde Skibe £ Sarten (al 
tid have Fvagt f. dem.) 

Sarve, en. pl.-r. [Jél. Farvi.] 1 
den Egenſtab hos Legemerne, at brode n 
rilbagekaſte Lysftraalerne p. en vig Maad 
og m. en vis Virkning p. Synet. E 
lys, mort, rød, blaa Farve. At ftifte Harm 
(Anfigttfarve.) 2. def, ſom meddeler et & 
gemes Overflade en vis Form; Farveitej 
t rive, blande Farver. 3. en Sarve 

Kortſpil 3: Kortblade af et af de fire de 
vedtegn: Hierter, Ruder, Spader og Kle 
ver, — Heraf og af v. a. farve: farm 
blandet, adj. v. fom har flere, blandt 
garver. Sarveblanding, en. 1. Gia 
ningen at blande forſtiellige Farver. 2 
Gammenfætningen af forſtiellige Fare 
i et Maleri. (Moth.) En heldig, bar 
moniſt Jarve anding. Farvebotz, er 
Bog, ſom handler om den Konſt at fors 
Tei. Farvebrydning, en. Farvern 
Brydning ell. Afverling og Overgang i € 
Maleri, (M.)  Sarvebræt, et. B. hver 
paa Malere lægge de udvørte Fard 

Den venftre Tommelfinger; Palet. (Mr 
Farvebue, en, poet. om Regnbuen. 
mig, under Haabets Farvebue, HR 
lad, i Solens Rige ind.” S. Etefi 

farvedrutten, adj. v. glennembdruffen 
mættet m. en Farve. (Colding.) fad 
fri, adj. ufarvet; helft om det, fom £ 
øv være farvet. Sarveglands, en. In 

livelige Farvers Glands og behag 
Virkning p. Synet. ”De fun forlis 
Hiets Sands m. Sfngger og den Tom 
Farveglands.“ Grunbiv. Farveg 
en. malet Grund p. noget, der ſiden 

ler klog førft Farvegrunden fætter.” 1 
boe. arvekaſſe, en. Farvelade. 
veficdel, en. K. hvori Toi doppes 
koges m. Farveſuppen. Farvekore.e 
K. Sag forftaaer af farve Toi. | 
konſt, cen, den Konſt af fare” 

Sarvelære, en. Lære om de forffic 
arver, deres Oprindelſe, Sfægtffa & m.fl 
arveløn, en. Betaling, fom en Fo 

faaer for fit Arbeide. farodles, ad). f 
er uden Farve. ”Sarueles er Straek 
rene Glands.“ Grundtv. Hun var Wa 
og farvelos. Sarveprayt, en. Slå 
en af rige, prægtige Farver. ”Biig Bi 
dens forte jarvepragt, famme Dø if 
gen og I Graven.“ 3. £. Heiberg. 
vepryd, en. den Prodelſe, en Bing f 
tager v. en fmut Farve. Faryeprecq 



Farve — Farvel. 231... … Farvel — Faſt. 

1. 9. fom foretages m. en Farve, mange Sarvel,” Rahb, Fortæl. II. 4. 
at erfare, om den er ægte, ſterk nof 0. Sarver, en. pl. -e. den, fom for ſtager 

v. 2. Prøve, ſom ſteer m. én Materle Farvekonſten; en Farvermeſter. En Uldfar⸗ 
at udfætte den f. andre Legemer, ſom ver, Gilfefarver, — Heraf: Sarverdreng, 
andre dens Farve. (H. Orſted.) fars Farvergaard, Farverkone, en Farveré 
ig, adj. fom har mange ell. ftærfeFarver. Huſtru (forſt. fra Farvckounc. f. ovenfor.) 

ode, ſ. nedenfor Sarverrede, Fars Farvelon, Betaling for at farve Toei. 
el, en. Muslingſtal, hvori en tøv Farverrod ell. Farverrode (fmaa hele Krap⸗ 
lerfarve giemmes. Farveſtiftning, rodder, fom have beholdt deres ydre pinde, 
ttiftning af Farve; ifær af Anfigts: f. Krap; ſtrives ogſaa Farverode. Olufſen. 
ven. — ær, et. Lyſets Virkning egentl. Farverrodt) Farverſvend og fl. 

. ca farvet Overflade. Sarveffygning, arveri, et. ſ. under v. a. farve. 
m. den Konſt, at give Farverne i et Ma⸗ afan, en. pl.— er. en udenlandſt Fugl, 
kri deres rette Grad, ell. tiltagende og ſom regnes f. Gønfeflægten. Phasianus 
ftagende Styrke. (I. 6 Hattierung) ColchicuZ, = Safangeard, en. et Sted, 
fervefpil, et, "den Virkning p. Synet, ber gelener opfødes ; Faſaneri. 
em forftielige nær fammenbragte Fars Faſrine, en. pl. - v,. (Fr. fascine,] et 
xt frembringe, »J yndigt, tufindfoldigt Slags Riisknipper, ſom bruges i Krigen, 
ſerveſpil.“ S. Blicher. »Blomſtens Duft ved Flod:Dæmninger, ꝛtc. 
'y ſede Farvefpil,”” og figurl. ”Liveté Far⸗ Sejt, adj. og adv. [Jél. fastr. A. 6. 
sejpil.” J. 2 Heiberg. Farveſteen, en, fast, fæst.] 1. ſom har tæt ſammen⸗ 
br flad og glat Steen, hvorpaa førre hængende Dele. faft I Træet, i Klødet. 
Farver røres. (Moth.) Farveſtift, en. faſt Isi, Lerred. faſt Føde. 2, fom iffe 
ktijt af tør Farve, ſom Paftelmalere bruge, let rokkes cl. bevæges, ſom modſtaager 
jerveſtof, et. pl. fer. d. f. f. Sarve, 2. Tryk og Tyngde. En faft Grund, Jord⸗ 
Jarveftreg, et. Anftrøg af cl. med en. bund. Pælen er feſt i Jorden. fafte Eien⸗ 
farve; ii. Malerens Behandling af Far⸗ domme, Grundeiendom; modſat: Lesore, 
erne m. Penſelen. Den Maler har et let, Det fæjte Land: modſat, deels Øer, deels 
kirs. Farveſuppe, en. det m. Vand savet (ifær det forſte.) ſ. Faſtland, neden⸗ 
iladede Farveſtof, —* Toiet dyppes el. for. 3. ſtadig, beſtemt, beſtandig. En faſt 
ges, Farvetone, en. et Ord, der figurt. Beſlutning, & arakteer, Bopæl. At være 
uges om den Farve, ſom ifær hergter i et faſt i Troen, faſt i fin Oberbevilsning. faft 
Raleri, cl. ſom en Maler ofteft og forfrins ten mod, uviſſe Indtægter.) 4. befœ⸗ 
igen anvender, "Sarvetræf et. Ved, ſom flet. En faft Siad. 5. flærf; ogfaa if: 
Kr fatvende Egenſtab. Farvetei, et, At være faſt üfin Konſt, Videnttab. — f2 
lei, ſom fPal-farves ell. erfgrvet. Far⸗ adv. (modfat : left.) Det —* ikke 
kurt, en, Plante, ſom giver et Farveſtof. At fidde faſt i Sadelen. At holde faft, AUS 
Serve, v. a. 1. 1. give noget en. vig binde, bante noget faſt. Det er faſt beſluttet⸗ kr. Indigo farver blant, Wandet var At fætte sen faft (fængfle ham.) — Saft: truet af Blod. Undſeelſe farvede hendes hed, en. ud. pl. den Egenſkab at være inter, "Gan fortryllet beſtuer i Luf- faſt. — Faſtland, et. Cofteft m. den. beſt. 
m de tuſinde farvede Buer.” Fr. Guld⸗ Att.) den Deel af Jordkioden, fom vel er- 
tg, At farve Elfenbeen, Træ, Etraa, omgivet af Verdenshavet, men dog v. fin i. m. (naar def fleer ved at dyppe ell. ſtore og uafbrudte Udſtrakning ikke regnes 
lægge det f en Farve.) 2. Sfær: give for en Ø; men modfættes de mindre Øer. 
nen Fatve ved at dyppe ell. foge det I (Moth.) Dét europælffe, aſiatiſte Faſt⸗ 
aweſuype. At farve en Kiole, et Stykke land. Man falder ogfua Amerifa et Sal: lade. At farve nild, Silke, farve nogetrødt, land, i Mobdfætning t. de veſtindiſte Øer. — ker, (Om al Farvning, fom feer. ved faftne, faſtnes v. n, 1. blive faft. ”Jorden deadig Paaſtrygning, bruges: af male, faſtner naav den har været bled.” "Moth. It mele er, af" fætte Farven p. Gien⸗ 2. hænge faft. —— gaaer faa længe i inden; at farve derimod, at bringe den Sdøffenett. hun faſtner ved Spiddet.“ Ord: 
å i famme,” Miller.) At farve af, ſprog. (ßeldnere act. faſtgiore, fæfte. ”Der, Ute af, At farve op, farve paa ny, = fom en (mætter Green — i Bandet ligger Tvoning, en. Gierningen at farve — Far⸗ faſtnet v. en Steen.” Ohlenſchi.) — * 
ad, el. 1. Sted, hvot Toi farves, hvor og adj. faft forbindes m. nogle Ord, ſaa⸗ 
Ferer "driver fit paandværf. At an⸗ ſome faftbinde, v. a. eß giore, v. a. Seet S. 2. 8. ſ. f. Farvekonſt; it. aft efte, v. a.  faftholde, v. 2. At xtingébrug ved Farvning. It lære Sar: faſtholde Opmarkſoͤmheden. (Baggefen.) 
tit; leve af Sarveri, aſtkiodet, adj. (Colding.) —2 Servel, et. en Afftedshilſen. (egentl v. a.  faftfætte, v. a. 3. beftemme, te: ff. Lev vel! f. fare, 3. a.) Ufæds ramme, At faftfætte en Tid t. noget. 
al. på, "San beſluttede at undgaae disfe Deraf: Saftfættelfe, en. 
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en. 

Faft — gat. 

hurtig. At drikke faft, lebe, ride faſt. 
Faſt, adv. [Tydſt: faft.] næften, 

hardtad. 

Saft, conj. ISv. fast, ſasten. Iſsl. 
fyrst. uagtet, .endfflendt. (nu lidet brus 
geligt. 

Faſte, v. n. 1. (har.) [Jél. fasta. A. 
S. ſæatan.] afholde fig fra at ſpiſe; 
det bruges ogſaa uegentl. om at holde Fa⸗ 
e ved ri 'at ſpiſe Klødmad.) At være f 

faftendr ad: endnu et at have, fpiift noget 
ra man vaagner om Morgenen. 
Faſte, en. pl, -r. fielden.) [gl. 2. Fa- 

sta. A. &. Fæsten.] 41. Afholdenhed fra. 
Mad. At holde Faſte. En ſtreng Faſte. 
2. Tiden, (af omtr. 7 Uger) fra Aſte⸗Ons⸗ 
dag t. Paaffedag, i hvilken Tid den ca⸗ 
tholge Kirke paabyder Faſte. = Faſtedag, 

Dag, p. hviffen man faſter. Faſte⸗ 
koſt, en. Mad, fom ér tilladt at ſpiſes i Fa⸗ 
ften, Saftemad. Faſtemaaltid, ct. Maal: 
tid, ſom beftaaer af Faſtemad. (Ohlenſchl.) 
Saftepræditen, en. P. ſom holdes t. viſſe 
Tider i Faſten. Saftetid, en. 1, den 
Tid, i hvilken ern fafter, 2. d. ſ. ſ. Fa⸗ 

e 2. . 
Faſter, en. pl. —e. en Faders Soſter. 

(hvoraf Ordet er dannet v. Sammentrek⸗ 
ning ; ligeſom Moſter af Boder.) 

Faſtelavn, en. [et af tet T. Faſtel⸗ 
XAbend fordærvet Ord.] den Tid, da 
Faſten begynder. At løbe Faſtelavn, kald⸗ 
tcé det fordum ”naar Folk Mandag og Tirés 
dag før Faſten lob forklædte, og (om Gale 
langé ad Gader og træder, og giorde mes 
gen Uſommelighed.“ Moth, = Faſtelavns⸗ 
olle, en. et Slags Kryderbrod, fom' her 

til Landé bages ifær Faſtelavnsmandag 
2: Mandagen før Hpide⸗Tirsdag og Aſte⸗ 
Onsdag.- Saftelavneleg, en. forſtiellige 
Slags Leg og Løier, ſoin iſer tilforn mes 
get brugtes p. Faftelavnngmandag; hvoraf 
ogfaa Ordet; Faſtelavnsloben ogden Ta⸗ 
Icmaadé: at lebe Faſtelavn. Faſte⸗ 
lavnsrüs, ct. Et pynteligt Riis, ſom brug⸗ 
tes ved den Skik: ar pidſte den op af 
Sengen, der ikke ſtod tidligt op Faſtelavns⸗ 
mandag. Faſtelavnsſondag, en. Sohl: 
Dagen før Faſtelavnsmandag. 

jat, adv. 
" (it Forbindelfe med v. at være, ligeledes i 
det Sv.), Det er ikke ſaaledes fgt. ” Gan tœn⸗ 
fer Dag og Nat derpaa, og veed ef felv, 
hvorledes det er fat.” Helt. — Hvorledes 
er det fat -m. ham? ,Venner fer, huor 
det med og er fat,” Holb. P. P. Det er 
galt fat (dagl. T.) 2. om bet, fom gri⸗ 
bes og holdes. At gribe, have, tåge fat 
p. noget, At fase fat p. noget el. faae 
noget fat (faae det i Hende, naae, bekom⸗ 
mc.) ,“Endelig fik jeg min Lytfe fat; havde 

eg nu fun fat min Pige,” Dblenf ht. At 

. 
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Saft, adv. [Set og €. fåst] dygtig; 

1. om en vig Forfatning. 

. fattige. 

… Bat — Fattig. 
aae fat p. cen, træffe ham, faae ham 
purgt. [ISv. tå fatt uppå, Jsl. F 
vinculum. Haldorſen.] 
- Fatte, V. a. 1. IN. S. fatten. 

faſfen. Sv. fatta, ”Est vero fregqu 
tati vuum verbi: at få,” Ihre.] 1. 9 
tage fat, holde paa, hænge ved cd. i 

1. Sted 
Siælen : den 2 

ſtand, da man er Herre over fig felv, ſi 
Tanker og Ord. At væreved fun F. 
komme, bringes ud af fin F. — Fatttev 
ne, en. Sicelens Cvne t. at fatte, $ 
greb. ”At afpaſſe fit Foredrag efter É 
hvers Satteevne,” Birkner. — Feitekre 
en. Fatteevne. (Baggeſen; ſieldnere. 
— fattelig, adj. ſom let kon fattes; begri 
belig; deraf: Sattelighed; en. 

Fattes, v. n. pass. fattedes. IIJ. ſata 
ſagttee, aftage, hindree.] 1. itke han 
avne, være uden (undertiden, mer ill 
altid m. Bibegreb om Trang f. det, far 
mangler.) br. baade perſonl. og ugerfonl. d 
»Han har, men fattes allerførft.” A. Stu 
(om Gnieren.) ”Der er noget, ſom de 
endelige Ting fattes, noget, fon den må 
ten ikke befidder, eller ikke tan faae.“ Gil 
ſchov. — Jeg fattes Tid, Mig fattes Pan 
e. Det fattes mig paa Hielp. ”SHatte 
et maaſtee vore Skiebners Beherſtet på 

Godhed og Kicerlighed?“ Baftholm. I 
favneé, være borte. fer fattes cen Stol 
Der fattes cen af Selffabet. Der fartes fa 
i hundrede, ”Næften Alt manglede, da ha 
beſteg Thronen; og intet fattedes, da ba 
forlod den.” Kampmann. (jvf. mangi 
undvære.) . ”Man fan p. en Maate nal 
at Tarvelighed fattes intet, endag midt 
Mangel; thi den onſter intet, men beti 
ner fig af bet, den har.” Sporon. 

Sattig, ad). 1. [JéL. fåtækr.] ſom be 
lidet, fom fattes en Deel af det Rodres 
dige, trængende, Mange Rige ere Mon 
— Mand har Bo paa Bag. 

N 
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Sattig — Fadn. 

Prtfor, Det er fun fattigt for haw. 
de Fettige, absol ad: de, -der cre faa 
tangende, af de maa falde Staten og 
Betborgere t. Byrde. At være fattig paa 
øget 3: mangle en vis Ting. Et fat: 
igt Sprog, fom fattes Ord t. menge 
Fenſtande og Begreber. 2. llegentl. 
ange, liden, flet. Gan ff fun en fattig Troſt. 
Et ſettigt Digt, en fattig Tale, en fattig 
syer, — Settigblof, en. ſ. Blok, 2. Fat⸗ 
igbesſe, en. DB. hvori ſankes Penge t. 
ꝛc Fattige. Sattigcaffe, cen. offentlig 
latte, hvoraf Fattige underſtottes. Sats 
igfoged, en. Stodderfoged. ”.pende bragte 
jenigfogderne op, fordi hun tiggede p. Gas 
ten,” Rahbek. 'Sattigfo ander, en. 
bin, fom i en By, ell. I et vift Diftrict, 
eteſtaaer cFatuigdeſenet. Fattigforſor⸗ 
jelſe, eu. offentlig Omſorg for at lindre de 

Fattiges Mød. . Fattighuus, et. Her⸗ 
ſerge, hvor Fattige gives 8 Bopæl. Fat⸗ 
ignend, n.5. forekommer ifær i endeel Ord⸗ 
eteg, i St. for: en fattig Mand, el. den 

ige. f. Er. ”Sattigmande Korn porer 
fit tyndt.“ Fattigmand ſtal ei have fas 
jet Kone ed. fed Ser.” m. fi. Fattig⸗ 
unds Trudſel: et "meget ſtadeligt ukrud 
drandenborger, onde Urter) Chrysan- 
mum segetum ; (maaſtee fordi Stod⸗ 

kre have truet med, at dette Ukrud fulde 
smc i Bondens &æd.) Fattigſtat, en. 
Psalæg, form maa udredes t, Hielp for de 
fattige, — Sattigvæfen, et. det, ſom høs 
mt, Fattigforførgelfe i et Land cl, en 
b. 

Fettigdom, en. ud. pl. [af adj. fattig. 
J. nn den ilfand , at være far⸗ 
i). (jvf. Armod.) Figurk. et Sprogs Sats 
igdom, ”Armod mangler altid, Fattig⸗ 
km ilke; hiin favner, denne behøver.”. 
Epcron, 2. uegentl. og i dagl. T. ringe, 
detodelig Ciendom. 

Fettighed, en. Mangel i en vis Hen⸗ 
Kande. Fattighed paa Ord, p. Forſtand. 
*. 6. 9. høres dog fielden,) 
Fever, adj. ſ. fager. 
Savn, en. pl. -e. ſJel. Fadur. A. S. 
'edm,]. 1. det Rum, ſom begge Arme 
rtbefatte, naar de udſtrekkes om noget. 
It tage cen i S. kaſte fig i eens F. — 
9. og poeh ”At længes efter Nattens 
erfe Scun,” J. £, Heiberg. 2. faa mes 
tt, Tom man imellem begge udſtrakte Ar⸗ 
ie fan bære, En Favn (ogſaa: Favnfuld) 
i, 3. et Maal p. 3 Alen, faavel i £ængs 
t, fem i Fiirkant. En £. Reb, en $ id 
rande. — a) favnfætte, v. a: ſætte ſto⸗ 
(eg klovet Brænde efter Favnemaal. 
Isonfætter eler Savnefætter, en. Per⸗ 
im, der fætter Brænde i Favnemaal. — 
evntag, et. og Savnetag. (Moth.) Gier⸗ 
ingen at tage cen i Favn; Omfavnelfe. 

v 8 

233 Favn — Fedme. 

b) Savnebrænde, ef. ftorflevet Bed, ſom 
fælges efter Favnemaal. Favnegreb, et. 
aameget Rum, fom man m. fin, Favn fan 
ndflutte. (Moth.) favnelang, adj. fom 
har en Favns Længde. ”favnelange Segle.” 
Baggefen. + Sawneramme, en. en. ræs 
ramme, fom holder et Savnemaal 3: en 
Favn i Fiirkant. Favneved, et. Fav⸗ 
nebrænde, . favneviis, adv. i Favnemaal. 

Sgvne, v. a. 1. [Aasi. fadma. A. S. 
fædmian.] tage i Favn, omfavne, 
Feber, en. pl. Febre. [Lat. ſehris.] en 

Sygdom, hvoraf gives en Mængde forftiels 
zige Arter, ſom: Barfelfeber, Forraadnel⸗ 
(feber, Nervefeber; 2c. men afte for⸗ 
aaes ved Feberen absol. Koldfeber ell— 

Kolden, ſom igien deles i: Hverdazsfe⸗ 

Feber, faae en Nu har Feberen fors 
ladt ham. = feberagtig, adj. fom ligner, 
tilkiendegiver Feber, Seberbarf,, en. 
Chinabark. feberdrivende, adj. fom har 
den Kraft, at fordrive Feberen. Feber⸗ 
Orøm, en. Drøm eller indbildt Foreſtil⸗ 
ling, ſom er en Følge af Feber ; Feber⸗ 
phantaſte (Rahbek.) 
G. ſom folger m. Feberen. Saaledes: 
Feberhede, Feberkulde, en. Feberild, en. 
ſterk Feberhede. »Naar vidned Feberild 
om Sundheds Varme?“ Ohlenſchl. Fe⸗ 
bermiddel, ct. M. imod Feber. 

„ſlummer, en. urolig Sovn, ſom den Feber: 
yges. feberſtillende, adj. v. et feberftillende 
Middel, fom fan fætte, flile Feberen. 
Seberurt, en. Urt, fom har en feberftils 
lende Kraft. Febetvand, et. Et Vand. 
der br. ſom Sægemiddel mod F. (Moth. 

ber, —— o. ſ. v. At have 

Februar, en. Aarets anden Maaned; 
Blidemaaned. 

Fed, pl. d. ſ. m. fort e. Sid, 8.6.0. 
[TZ Fitze, Fis ſe.] et lidet, paa Haſpen af⸗ 
vundet Knippe Garn, ſom er bundet af m. 
et Feddebaand. Et Stykke Garn paa tolv 
Fed. — Deraf: fedde, v. a. 1. at fedde Garn. 
ad: binde det af i Fed p. Haſpen. (Moth.) 

Fed, ad). (langt e.) [Isl. ſeitr. A. 6. 
fæt.] 1. fom hat Fedt og meget Kied p. 
"Kroppen. (modf. mager.) Gan er ſterk 
bygget og fyldig, uden at være fed. 2. 
fom har Fedt cl. Fedme ved fig, er fore⸗ 
net m. Fedt fedt Kiod, fed Suppe, Oſt, 
Melk. 3. figurl. a. frugtbar. fed Ford. 
b. rigelig, overflødig. Et fedt Aar, Em⸗ 
bede, Bytte. (dagl. T.) = fedagtig, adj. 
fedladen, noget fed cl. fedtet. & Skaden, 
adj. ſom ſeer fed ud. — Sedhed, en. ud. 

I. Den Beſtaffenhed, at være fed. — 
i cdme, en. ud. pl. 1. d. f. ſ. Fedhed. 
Legemets Sedme. En m. Aarene tiltagen⸗ 
de Sedme, . 2. bd. f. ſ. Fedt. — ſigurl. 
»Medens uduelige Prælater — bortødnlede 
Landets Sedme og Arbeidernes Sved.“ 
Rahbek. — fedmeblød, adj. blod af Fed 

Febergyſen, en. 

Feber⸗ 

Fad 



Fedmebled — Fegte. 2 

ell. af gebme. ”Jafanen febmebled Ars 
reboe. 

Fede, v, a. 1. gisre fed, mæffe. ”Cus 
i Hver, fom vil, felv fedes af den Flok, han 

burde føde og bogte.“ Synefius v. Blod. 
Sedekalv, en. pl.-e. en fedet, mæs 
flet Kalv. Saaledes: Fedeko, Sedeftud, 
Fedeſviin. — Sedegvæg, et, overhovedet, 
bemerker faavel det Bvæg, der er beſtemt 

… t. at fedes, fom det, der aft er fedet. Ses 

- 

AM 

Krukke, hvori 

des. 

" beredet m. Tran. 
. me en. 

deſti, en. Stald ell. Sti, hvor Avæg ſe⸗ 
Sedevarer, pl. . vifje Fodevarer, 

ſom Fleſt, Smar, of. — Sedning, en. 

eder, em, Gee RE rives 
„ et. ud, pl. faf adj. fed; ſtrives ogs 

P seed 3 Un. 

en. En Sygdom 
velſe i nogen af be kiodfulde Legemsdele, 
liig en betydelig Tilvært af Fedt. Fedt⸗ 
Jeer, ct. en fedagtig Leerart. (Bolus.) 
Fedtlæder, et. Skind el. Læder, ſom er 

Fedtplet el. Fedte⸗ 
Plet, foraarſaget af Fedt. 

ediſteen, en. et Slags Steen, der ſynes 
fedtet at føle paa. Taleum. — b) Fedtebrod, 
et. Et Stykke 
Fedtefad, et. Fedtekrukke, en, Fad, 

Fedt glemmes. 
Fedte, v. a. 1, 

Fedt. — Sedtelfe, en. Fedt, hvormed nos 
get beſmores el. dryppes. — fedtet, adj. 
ve bruges ogſaa om det, fom ligner Fedt, 
fommer af Fedt. En fedtet Smag, Lugt. 
fedtet at føle paa. . ' 

Fegte, v. n. 1. (hår) [381. fikta. AX. 6. 
fæctan, T. ſechten. 
Vaaben. EZol. vega.) At fegte til. £ 
Fods, fegte tappert. At fegte med Zalene, 
tage Flugten. Figurl. at fegte (ſtride, keem⸗ 
pe, ftræbe) for den gode Sag, for fin 
Overbeviisning. 2. bruge et Bærge m. 
Behændighed til Forfvar og Angreb. At 

gte paa Hug, p. Stød. Han lærer at 
egte. == Segten, en. ud. pl. Giernin⸗ 
gen at fegte. — Fegtebane, en. Bane 

e 

— 

2834 

" bre 

Brød m. paafmurt Fedt. ft 

beſmore, beſudle m. 

1. Fride i Krig mM, fe 

Kegtebane — Feie. 

"ell. Plads, indrettet t. Fegtning, Feat 
plads. Jegtchand fre , en, et Gia 
tykke Handſter, ſom bruges ved Fegtern: 
fer, Fegtekaarde, en. En Kaarde, fo 
el er ſtarp ell. fpidé, og bruges v. Keat 
avelſer. Fegtekonſt, en. den Konſt 
fegte, ſom læres efter Regler af en Segt 
mefter.  Segteffole, en. underviienia 
Fegtekonſten; it. det Sted, hvor ſaadan ü 
derviisning gives. Segteovelfe, en. pl. - 
Pvelſe i Fegtekonſten. = Fegter, en. de 
ſom fegter; ell. den, ſom aaer at fa 
eftev Konſtens Regler. — Fegterkaarde,e 
ſtump K.ſom bruges ved Fegtesvelfer; 3! 
tet. Fegterkamp, en, Kamp imellem de 
tere, ifær offentlig. Fegterleg, en. Fa 
terkamp, fom holdes t. Forlylftefe. for Zi 
uere, Romernes Fegterlege. Segre 

Fegtning f 

ning i Krigen: 2) en Kamp imellem mi 

om Hielp opmuntrede han ham til F 
w 

feide med egne Frænder,” —* 

Gulvet, Gaden, Kakkelovnen. At feie Ett 
vet af. Af feie bort, feie oder, feie nest 
femmen. At frie noget ud, font. * 

Tale ſtille fig af med, fælge af Penge 
(3 dagt, og lavere Zalebrug 2 At fee cc 

(4 
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Feie — Feil. 235 Feilfri — Feire. 

frie ham af >: banke, ell. revle ved Ord, iret⸗ feilfri, adj. ganſte uden Feil, fydelss, Ei 
tdatte. — Ogſaa ſom v. n. m. præpos. feilfri, ei for ſtolt paa fine Feil at bøde.” 

m. det ſom betale for enes: Seies d. f. 1. urigtigt Greb Scilgreb paa 
nis Syſſel ev at et Inſtrument. 2. figurl. Feilfagelfe, At 

re = — "SR 2 5* ã (> = * 2 * 2 

4 nm. 
les —7 — Pligt og Xre fræver Mod; tigen. At fage feil 3: giore noget p. en 

Xanære,) 3. fom opſtaaer af, har fin fare vild; tage fil af én Perſon. At dømme 

n 

Vel, en. pl. d. ſ. IN. S. FL E. Feil, Feile, v. n. 1. (har.) N. S. og H. 
luk. T. Fehler.] 1. Afvigelfe fra, fellen.] 1. begaae en Feil; Vüdfarelfe; 

Date gierrig, At aflægge Ungdommens fager, blomſtrende. (bruges ſielden.) Kund⸗ 
Sel, (Fr. Laſt, Lyde, $ | 

male, Opferſel. — feilbar, adj. fom fan, Lejre bør vi den feirc.“ 3. £. Heiberg. | 
file, tt underkaſtet Fell, Deraf: Seilbars (Bemarkelſen: ”at beſmykke, fatte Farve . ' 
mv, en, Beftaffenheden at være feilbar. p. noget urigtigt,” (Moth) er forældet. 
(mot, Uføilbarhed, men br. ficldnere,) Jol. fegra, futytte. . 

” — 
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P8Felbereder — Felt. 

…… Selbereder, en. pl.-e. IIel. Felldr; 
Fell, Stind.] den, fom bereder Skind 
uden Barf) ft. Sander, Kleder m. m. 
Rob en Skinder (Hvidgarver. 

Felt, en. ud. pl. [optaget af det 2] 
egentl.: aaben, fri Mark; men bruges 
Tun, (dog fielden ihoiere Stiil) m. Dens 
fyn t. Krig, Leir og Krigsltvet. At drage 
i Felten, til Selts, ”Dén nye Opfindelfe, 

, at ligge fil? Felts i Fred.” Baggefen. = I 
- Gammenfætniug bruges det deels, om hvad 
der i Alm, hører til Krigen; deels mere 
indſtrenket om det, ſom vedfommer: Kris 
gen i aaben Mark, og modſat Faſtnings⸗ 

. el. Beleiringskrigen. Saaledes: Felt⸗ 
apothek, et. Feltartillerie, et. det let⸗ 
fore Artilleri, ſom føres i Marken og brus 

ges i Slqg. Feltbager, en. fom bager 
fer en Gær p. Krigsfod. Feltbageri, et, 

236 

At lebe imellem elleve og. 

ageri, fom føres med og bruges i Kri⸗ 
gen. Seltfod, i Talemaaden: af være, 
at flage p. Seltfod, 2: Krigsfod, el. faas 
ledes fom' det under Krigen finder Sted. 
Seltherre, en. ſ. Zerforer. Feltho⸗ 
fpita set. Krigshoſpital. Felthytte, en. 

oldaterhytte, opſlaaet p. Marken, i St. 
Telt. (Moth.) Feltkiedel, mn, kt. 

elt⸗ 

erſt Xrestitel. 
Krigstid befordrer Breve og Befaligger. 

Seltpræft, en, Præft ſom giør Tieneſte v. 
en Krigsher. " Seltreab,'et, (egentlig 
Krigéraabs Hœrraab; men nu fun) et Ord. 
ell. Udtryk, ſom Anføreren i Krigen. cf. 
den .p. et vift Sted Befalende, daglig med⸗ 
deler fine Folk, f. at ingen Fiender ukiendte 
kunne ſnige ſig ind. Feltſeng, en. et 

Sengeſted, uden faſt Bund, Sideſtykker og 
Himmel, ſom let lader fig fore. Felt⸗ 

andſe, en. Skandſe p. fri Mark. Feltſtyt, 
et. mindre, lettere Kanoner, Feltartillerie. 
Seltffærer, en. (udt. Feltſtær.) en Saar⸗ 
læge, Chirurg. Seltſlag, et ſ. Slag. 
Seltflange, en. et Slags rilforn brugelige, 
temmelig lange, men iffe meget fvære Ka⸗ 
noner. Seltjtol, en. Stol m..Læders 
ede fom fan boies fammen'og let føres. 

" Belttegn, et. egentlig. et Teyn, fom 
Krigsfolk bære, for at files fra Fien⸗ 
den; men br. meft om det Udmarkelſes⸗ 
tegn, Officerer bære i Kaarden. Felt⸗ 
tog, et, Krigens uafbrudte Førelfe i. ect 
Aar, eller i'en Deel af ſamme. Med 
Vinteren endtes dette Felttog. Feltvagt, 
en. Vagt, ſom udftiles i aaben Mark. 

Felt, ct, pl. d! f. [ligeledes af det T. 
Feld.] br, om Grunden og de forſtiellige 
Afdelinger i et Vaabenſtiold (Det førfte, 
andet F. Et tødt Kors i hvidt Selt,) og 
I nogle lignende Tilfælde; f. Er. Selt p. 
Ryggen af en indbunden Bog. i 

93 

Å 

Hfentræet, 

Fem — Feſt. 
Fem, Hovedtal (5.) Han kan itte fæl; 

t. fem; eller: man ſtulde troe, han kund 
ikke tælle t. fem (om den meget enfoldige. 

fem: bære f 
fiantet, forvirret ad. — Geraf: Ordene 
tallet; Den, det femte, og Cammenfæt 
ninger: femgarig, adj. Femkant, an 
femfantet, ad Femkort, n. s. et Gsil 
vort enhver Kortſpiller faner fem Kort 

blade... fempundig, adj. Femtal, ct 
(det ſtrevne Tal 5.) og fl. 

Serhten, Hovedial (15.) Deraf Orden 
tallet: den, det. femtende. 
. Semti: i Norge d. f. ſ. halvtredfindstyv 

Sennitel, n. s. en Urt, hvis Frø har 
ftært krydret Smag. Anethum Foeni 
culum. Fennikcivand, et. et Slag 
Brændeviin, ſom deftilleres over Fennitd 

erier, n, s. pl. [Lat, Feriæ.] De 
Tid, da tinderviisningen ophører i St 
ler og v. Univerfiteter, og da ved viſſe Rert 
(ſom Hoieſteret) Sagerne hvile; Fritid. 
SFerle ell. Særle, en. pl.—r. [Lat. fe 

et. Strafferedſkab, hvormed ma 
tilforn i Skoler flog Børn i Handerne 
”Særler maa de ei bruge i &tolerne 4 
(emlæfte Børn med.” D. Lov. Il. 18. 12 

. Serm, adj. (Ft. ſerme.] raſt, ducli 
kieek. (dagl. T.) ”Løb munter, frit 9 
ferm din Ungdoms Blomſtervei.“ C. Fri 
mann. ”Serm kaldes den, der forſtaact fi 
Giernind; flint den, fom udfører. den hu 
tigt.” P. E. Måler. , 

Sernis, en. pl. — fer. (Fr. Vernis.] 
Firniſſ.] en Ear olieagtig Bædge, fo 
Malere og Lakerere bruge. . At give 
Maleric F. Malerfernis, Lakfernis. 
Deraf: ferniffere, v. a. overſtryge m. 3 
nig. — Ferni erin sen. 

Ferſt, adj. —5 .11. ſom et er fal 
el. ſaltet. En ferſt So. forf Få 
Kisd. (H. versch.) 2. i Lovſproget: 
gribe, anholde een <p. ferſte GSierninger 
p. ferſt Fod 3: ligefom han er i Fe 
m. at begaage en Misgierning. (ſ. D. 
I, 191. I, 13. 20. — ”Gan gtal gisre? 
p. ferſt Fod, og t. forſte Ting. 
Ophold, medens Sagen er nv.) Il, 
21. — (I ældre Dante br. ferſt ogfa 
for: friſt, ny. ſ. Vedels Saxo. 6. 31! 
472.) Veraf:. Serſthed⸗ en. ud. pl. Va 
dets Ferſthed. k 

erſte, v. a. 1. betage Saltheden. 
ferſte ſaltet Kiod; ferſte Saltmad op 
(Moth.) 
Ferſten, en. pl.-er. Frugten af Fr: 

Amygdalus persica. = 
enkaſſe, en. En Indretning, hvori Fer 

ffentræer plantes, og ved, Vinduer beſtru 
fcs mod Kulden; et Ferſtenhuus. 

Feſt, eu. pl. -er. * Lati.] en im, 
ec Hoitidelighed. — Feſtdag, en. Hoitide⸗ 

dag. — feſtlig,. adj. (om hører fil cm 

Å 



Feſt — Field. 

ak, oltidelig. Feſtlighed, en; Hoi⸗ 
tidelighed. i 
Fetellie, en. Ifordœrvet af det fr. Vic- 

tuailles,] Levnetsmidler, Proviant. (fors' 
aldet; men høres i Almueſproget. 
Fetter, en. S. Sætter, 
Fiante, en. pl. -r. ſRorſt: Fante, en 

Daare, Nar, ] en taabelig Perfon, Taabe, 
balstoffe. (Ivf. Fiog, hvilket Ord man 
eltrig bruger om et Fruentimmer; liges 
fem Fiante fieldnere om Mandfolk.) — 
Fentelag, st. Selſtab af Fianter. (Rahbek.) 
fianteegtig, fiantevorn, fiantet, adj. ſom 
figner en Fiante, paffer fig for en F. — 
Sienteri, et, pl.- er. fianteagtig Hand⸗ 
king, Opførfel. ”Bagvendt Fianten,” Bags 
gejen. — Fianteſnak, en. taabelig Snak. 
Fientevaſen, ef. en Fiantes Veſen og 
Xtfærd ; ſianteagtigt Veſen. 
Fiante, v. mn. 1, (har.) bære fig ad, ſom 

få Fiante. 

Sics, et. ud. pl. utidig ell. daarlig 
reg, Rarrevcerk. ”NVaar Lykken ef et 

cetrigt Arbeid kroner — til Sias din Til⸗ 
fiagt fag. ”Tode. 2. i dagl. Taler det, 
fem intet duer, ſom er ringe, flet. Det 
tt Fies med ham 0: han befinder fig Ade, 
cd, hans Forfatning er ikke god. 

Sisfe, v.n. 1. (har.) drive utidig Speg. 
dczaf; Fiaſen, en. — Fiaſeri, et. 
Fiaſte d a. 1. ſmitte, giøre ſmudſet, 

ca bringe i Ulave, iſer v. hyppig Bere⸗ 
nn. (tagl, T. Hos Moth: Pit 32, 

Sibel, en. ITydſt.) en fe efogdom, 
ter beftaaer i en Heveiſe p. den ene Side af 
dclſen, ſieldnere paa begge Gider, ſom 
bar fit Gæde i de ſtore Spytkiertler uns 
ter Prene, der heraf kaldes Fibelkiertler. 
(Veth. Abildgaards Heſte⸗ og Ovæglæge.) 

Fibel ell. Sibelbræt, et. Bræt m. Bog⸗ 
fører paa, hvoraf man tilforn lærte Børn 
af læfe. ($olb. P. Paars, Mangler hos 
Neih.) "Det (Susrlivet) danned Kroͤp⸗ 
rent, en Stage, og BVryftet t. et. Fibel⸗ 

"Sl". 5ed (6 Bofpet- Garn.) nd, et. ſ. afpet.Garn. 
Siddel, en. f. Fiol. (Jol. Fidla.) Der: 

tt: Fidler, en, ſom foretiommer i Ordet : 
Biirfidler, hvilket i.dagt. T. er optaget 
cf tet Ende, og bemærfer: en. daarlig 
Eriflemand el. Fiolinfpiller. - 
Sidſel, en. pl. Fidſier. ÆZrævle, Rod⸗ 

ſraole. (V. e. O.) Roden, hvilken m. 
made Fidſeler løber i Jorden.” B, Thott. 
Erneca I, 64.) F 
Fied et. pl. d. ſ. Fodtrin, Zrin, Fodſpor. 

endens Fied gier Ageren fed,” Ordſpr. 
Fieder, en. f. Siæder. 
Hel, fa. S. Fiæl. 

Sield, et, pl.se. [Fé Fiall.] 1. et 
kort Bierg, en Biergftræfning af betydende 
beide, og hois overſte Deel er meer fell. 
Bindte ufrugtbar og nøgen ”MVed fra Fiel⸗ 

237 Field — Fiende. 

Sets nøgne Skiecr ſtiger Vinteren ukaldet.“ 
Ewald. Paa Fieldet og i Dalen. “ En heel 
Etræfning af fammenhængende Fielde 
(Bierge) kaldes ogſaa Field.“ Muͤller. 
Dovrefield, Filefield, Langfield (i Norge;) 
At boe t. Sielde, reiſe til Fields. 2. Klippe, 
Biergſteen. Det nøgne F. Granitfielde. — 
Fieldaas, en. Biergaas. Fieldbo, (Moth.) 
og Fieldbygger, en, den, fom boer til 
Fields, i en Fieldegn. - Sieldbonde, en. 
modfættes I Morge: en Dalbonde. Field⸗ 
brud, et. Nedſtyrtning af fore Brud⸗ 
ſtykker af Bierge el. Klipper, (Landh. 
6. Str. I. 480.) Sieldbøigd, en. 
ct Landſtab, fom . beftaner af. Fields: 
egne, Sieldfin, en, Fin, fom voer tit 
Fields. (Evald.) . Sieldføre, et. vans 
ſteligt Fore p. Fieldene. Fieldgang, en. 
Bierningen af gage op ad, op paa et Field. 
Sieldged, en, Steenged, Steenbuk. (Øbs 
lenſchi. Nord, G.) ieldkam, en. En 
lang, ſtarp Fieldryg. (Moth. uſedvanl.) 
Fieldkaſt, et, ſtærkt Vindſted, der faftes 
tilbage af et Field. Fieldkloft, en. 
Biergkloft. ”Den (Maanen) ſendte klar 
fin Lysning i Fieldtloftens Vraa.” Øhe 
lenſchl. Fieldkreds, en. Fieldſtrakning, 
ſom danner en Kreds; en K. af Fielde. 
(Pram.) Sieldlog, en. En Logart, fom af 
alle har den mildere Lugt og Smag. Alli- 
um multibulbosum. (Olufſen.) Sielde 
mand, en. Band, fom boer til Fields, 
Ven Fieldegn. (Arxeboe) Fieldreife, en, 
Reiſe op ad et Field, ell. igtennem Fields 
egne. — en. Rift, Revne i et 
Field. ieldryg, en. Biergryg. Field⸗ 
ræv, cn. et Ølagé Ræv. Canis lagopus. 
Fieldſtred, et. Dd. f. É Biergſtred. Field⸗ 
ſtrænt, en. d. ſ. ſ. Biergſtrent. Field⸗ 
ſteen, en. Steenart, fom findes I et Field, 
Fieldſti, en, og Sicldvei, en. Gti cl. 
Wet, fom gaaer over et Field. Field⸗ 
ſtrom, en. Strøm el. Flod, ſom rinder 
ned fra et Field, cl. imellem Fiekde.“ Ris⸗ 
lende Lyd af en Bæf, og Brufen af ſtyr⸗ 
tende Fieldſtrom.“ Hertz. Sieldte, en. Tø 
el. Sneens Smeltning v. Solvarmen p. 
Fieldene, medens der endnu er Froſt i Da⸗ 
lene. (H. Strem.) Fieldeork, en. sde, 
ubeboet Fieldegn, Orken p. et Field. (Rahb.) 
Fiende, en. pl. r. (Treſtavelſesord, 

fom Nogle urigtigen ville giøre t. et Ord af 
to Stavelſer.) IGoth. Fiand; 961. Fiandi; 
A. 6. Feond; H. Vyand; uden Xvivi af: 
Goth. ſijan. J. fiå, at hade.] 1. $ Alm. den, 
ſom har Uvenſtab, Qad t. en Anden, ifær naar 
han tillige føger at fade denne (jvf. Uven.) 
»En Uven føger aldrig vort Bedſte; en 
Siende altid vor Stade.” Sporon. — Én 

e F 

. Avindsmand er en af gad og andre uædle 
Lidenſtaber t. Skadelyſt ophidſet Fiende. 
»Der fan gives ædle Fiender; men det 
vilde være modſigende, at tale om ædle 



£ 

OS 

. É… 

Fiende — Fiermer. 

Avindsmeend. Miller. Figurl. af være en 
Siende af (>: hade, fine) Fverdagdighed, 
Bellevynet. £. Fienden, Fienderne, en 
væbnet Magt, fom fører Krig med en ans 
den.  Sienden blev flaget. 
vare og overlegne, »Naar to Øtater kom⸗ 

Sme i Krig m. hverandre, blive deres Bor: 

Fierdingkar, et. 

. 2, de Mænd, fom boede i 

MA 

gere (reitere: deres Indbyggere, ſom 
Borgere betragtede) hverandres Fiender.“ 
P. E. Miller, Deraf: Fiendegave, en. 
Skienk af en Fiende. (Moth.) Fiende⸗ 
— at falde I Fiendehaand 3: i Fiendens 

agt, FSiendeland, et. fiendtligt Land, 
Fiendeliſt, Siendevold, og fl. = fiendtlig, 
adj. fom paſſer fig for, ed. tilhører Fienden. 
At vife et fienbtligt (fiendſt) Sindelag 
imod cen. (fiendtlig br. hyppigſt om Forhol 
imellem Mattoner og Stater; fiendſt om 
enkelte Perſoners Forhold.) Et flendtligt 
Land, fiendtlige Stibe. Et fiendtligt 
Skridt. — Fiendtlighed, en. pl.-r. fiendt⸗ 
lig, krigerſt Handling. At begynde Fiendt⸗ 
lighederne, ”De havde været nødte til 
ftedfe at leve i Vaaben, at frygte f. Fien⸗ 
der, el. sve Fiendtlizheder.“ Guldberg. 
= fiendſt, adj. ſom fommer af, vidner 
om ad,, Uvenftab, At have, vife et 
fiendſt Sind imod cen. — Fiendſtab, et. 
ud. pl. fiendſt Bind, Had, Uvenſtab. 

Sierde, Ordenstal af fire. — Sierde⸗ 
dæl, en. En lige Deel af et Heelt, ſom 
ev deelt i fire Parter. — Fierdepart, en. 
b. f. f. Fierdedeel. — Fierding, en. pl.-r. 
bruger om Fierdedelen af nogle Ting; 
E. en Fierding af et flagtet Kreatur. 
(Deraf : Kalvefierding, Lammefierding, 
Bag: og Forfierding.) — EnSierding 3: et 

mn 

Kar, ſom indeholder Fierdedelen af en, 
Tønde. — Jeland deles i 4 Sierdinger. = 
Heraf: Sierdingaar, et. Tre Maaneder. 

Fierdedelen af en Skiep⸗ 
pe; it. et Drekar, ſom holder dette Maal. 
ierdingmiil, en. Fierdedelen af en Miil. 
ierdingpund, et, Fierdedelen af et Pund, 
—e et, det, at et Landſtab, en 
By 0. er deelt i Flerdinger. Fierding⸗ 

dingsmand, en, 1. den, fom beboer o 
driver Fierdeparten af en Gaard. (Moth. 

Fierding fams 
men, naar Herredet var fliftet i fire Fier⸗ 
dinger. (Moth.) 

iermer, adj. dette (ogſaa af Moth A 
anforte) Ord er almindeligt hos den fiel⸗ 
landſte Almue, og br. om den Heſt, der 
gader p. hoire Side f. Vogn ell. Plov. 
(Den fiermer' Heſt.) Det er en forandret 
Form af fiern, fiernere; og modfættes al⸗ 
tid: den nærmer? (nærmere) Heſt 2: He⸗ 
ſten p. venftre Eide, fom er den gagende 
Kiereſpend nærmere, (I Jylland figeg : 

. "Bilbggnds Heſt om den nærmere, ⸗ 
haands om Heſten p. hoire Side.) 

Fienderne 

Fiern — Fiin. 

S. Feor. ZX. fern.] langtfraliggende, lan 
borte, Jfierne Kande. De fierneſte Verdens 
dele. Baade fiern og nær. — fiernt borte 
fremme paa Havet vinede man'en Seiler. = 
iernhed, en. ud. pl. Beſtaffenheden, 

være langt borte, — fiernſynet, adj. fo 
fan ſee langt, ” 

Sierne, v. a. og rec. ſIsl. firra.] bring 
sp ælng ell. Perſon længere bort, af Syne 

fierne fig, komme længere og læng 
bort, ell. af Syne. (Moth.) At fierne £ 
fra Beien. Fl 

Siert, en. pl.-e. Vind, fom mede« 
Lyd flippes ud af Endetarmen. Deraf 
fierte, v. n. [Jél. treta.] 
Sige, v. mn. 1. (har.) I[IAIsl. fka. 
onde fig, hafte, 2. ftræbe, kappes. A 
ge efter noget. (er lidet brugeligt undt 
en i Dialecterne. Moth har ogfaa adj 

figen, begierlig, avidus. f. nyfigen. 
Sigen, en. pl. - er. Frugten af Sigen 

træet. Ficus, — Figenblad, ef. Bla 
af Figentræet. SigenHlærne, en. Frø 
kierner i Figener. (Moth.) i 
en. K. hvori Figener føres. (Morh.) 

Sigur, en. pl. - er. [Lat, figura.] Dar 
nelfe, udvortes Skikkelſe, Stabelſe, Skab 
ning, Billede. Mathematiſte Figurer. ”Si 
gur betegner Legemeenes Omride, der kun 
ne fremſtilles affondrede fra Legemet, 2 
omgive,” Miller. — figurlig, adj. 
adv. fremſtiſles i el. vød et Billede 
ſom udtrykker en Foreſtilling, et Begrel 
ved et Billede; br. tfær i Sproglæren. E 
four ng Talemgade. Et Ordé egentlige & 
gurlige (uegentlige) Bemeerkelſer. Det 

maatte forſtaaes figurligen. 
Siil, en. pl. File. IJ. 6, Feol. . S 

og H. 4 et Redſtab af Staal, bri 
Overflade har indſtaarne fine Zænder, hvo 
med Metal rafpeé og dannes. (f. v. file. 
—Siilbænt el. Filebenk. en. hos Smete 
en Bænf, hvori GÉrueftiffen er feſtet 
Moth. Fiil ugner, en. d. J. f. ig 

med, Fülſtrue, en. et Slag Cftru 
lemme, hvori. def, ſom ſtal ſiles, fært 
fol; en Fiilklop. Fiilſmed, en. 
om gior File. Fiilſpaaner, n. s. p 
etaten, fom falder af for Fllen; Sa 

v. oth. 
Fiin, adj. pl. fine. IM. S. fiin. W 

. Lat. finus. It. fino, E. fine, ꝛ⁊c. 
1. ſom beſtager af ſmaa, fonde, bled 
Dele. (modfat: grov.) fiin Traadz fii 
Klæde, Lerred. En fiin Gud. Denn 

Siern, adj. og adv. [361. fr; ſiærri. lg 

—8 

Fugl er fün i Kisdet. — Siint Arbeide (fem 
et meget og [måaligen udarbeidet. Fm 
Varer. — En fiin (liden). Skrift, Fer 

orſtiellen ev meget Rin >: ubetydelig, (dag 
ig T.) 2. om den, fom "har veldanned 
men ikke flore Lemmer (ſpedlemmet.) 
fiin Sfabning fine Anſigtetrek. €n + 

bed e- 



Sin — zut. 2809 Siltfappe — Finde. 
id fine Been, (modſat? plump, grov, Fappe ; en, Regnkappe af Filt. (Moth.) 

g ar.) 3. renſet fra fremmed Zilfætning, ager, en. den, fom gior Filt, uden 
ate. Fünt Guld. flint Sukker, Lab, at være Hattemager? Filtſto, en. Sko, 
mm. 4. fom ti er haard el. haardfør, fom ev underforet m. Filt (Moth.) Filt⸗ 
a itke taaler ondt, ell. ſom røres ved den , uld, en. Uld, fom bruges el. fan anven⸗ 
intite Udebagelighed.  . 5. fom har Evs des t. Filt. — uegensl. ”Bæverens Filt⸗ 
w til at giennemſtue Tingene indtil de uld,” Arrebo. ” 
inde Dele; ſtatpfindig. En fin Stats⸗ Silt, et. IA. S. Felt. Isl. Fell, 
and, Konſtkliender, Menneſtekiender. En Felldr, Skind.] et Slags tykt, grovt og 
m Smag. 6. Om Sader, Opførfel: løft uldtoi, med lodden Yderfide. Co 
r finfevemaade, fün Geflighed.- Atgive. Siltes Trsie. Et Stiørt af gront Filt. 
a en fin Jrvrettefættelfe, rofe cen p. en  Silte, v. a. 1. ælte ed. valke Uld og 
in Maade. 7. klog og noget træde tils Haar fammen t. en tet Maſſe. At filte 
K, verdensklog ; ſom forftaaer m. Klog⸗ Uld. — At filte fig, filtes, blive indviklet," 
ib, hvor det behøves, at delge fine Gens f. E. Haar, der ikke redes. — Silteri, et. 
jer, ”Den Kloge handler agtfomt og fors den Zilftand, at noget har filtet fig. — 
ftigt; den Sine behændigt og ſmidigt,“ At komme i F. med noget 3: et indviklet, 
doren. — Heraf adjfillige fammenfatte vanſteligt Forhold. (dagl. T.) ”Der er 
hectiver, f. C. fiinhudet, fiinhullet, füun- jeg nu fommen t et nyt Silteri,” Rahb. 
unet, fiinftedt, fiinuldet (fiinuldede D. Tilſt. I 2. 737. At fomme, ligge & 
nar.) og fl. — — en. ud. pl. Den 5. med et Fruentimmer. (Roth.)— & 
gendfab at være fün, i Ordets forftieltige ning, cen. Gierningen af filte. i 
emerkelſer. — fünt, adv. p. en fin Siltre, v. 26 1. faf Filt.] bringe I Ure⸗ 
late, m. Fiinhed. de, giore indviklet. 
fiirbeen, firbenet, fürdeelt, ꝛc. ſ. fire. . Siltrere, v. a. 1. fie en Vadſte gien⸗ 
Sis, en, [Isl. fisa, vifte, pufte.] en nem Filt ell. en tæt Dug, hvori jordag⸗ 
ket, ſom itfe høres. Deraf: fife, v. n. tige ell. andre fafte Dele blive tilbage. At 
bg 3. (fees, fefet.) filtrere ureent Vand, — Deraf : Filtre⸗ 
Sis cl. Sis, en. d. ſ. ſ. Bulmoder, ring, en. n 
under Bul.) Moth. [IS]. Fis, et 5. en. pl. Finner. Bruges om Ind⸗ 
nt Blad, en Avne, o. d. Heraf Or⸗ byggerne, faavel i Lapland, fom .i Fins 
t Blegfis, ſom endnu br. blondt Als Tand. De forſte kaldes dog rigtigere: 

ilt⸗ 

un om een, der ſeer meget bleg ud.] Lapper (undertiden ogſaa Finlapper, hvil⸗ 
Sirfindstyve, Oovedtal. (80.) Den für⸗ ket Ord derimod mindre rigtigt bruges om 

fie, en, pl, —v. en Uden Somme; mark; hvoraf: Finlapperkar, Finlapper⸗ 
—e (NR. S. Fitte.) i ſtude 0. fi. Dvd.) . PP pp 

File, v. 2. 1. [af Siil. A. S. feolan,  Sinantfer, n. 4. pl. [Fr. Finances, . 
E. fiilen.] rafpe, jævne, glatte m. J gamle danſte Skrifter bruges det for: 
"tik At noget af. file en Sav Lift, Renker.) Statens Indtomfter og 
! (naar denser fløv). fig. rette, pynte, deres Beſtyrelſe. At foreſtaae, ødelægge 
tre. At file p. fin Stiil, p, et Digt, ophielpe et Lands Finantſer. legen. ogs 
"Sen, en. ud, pl. faa om Privates Formue og Pengeſager. 
Sire, v. 2. i. [Fr. filer.] knytte m. Deraf: Smantsminijfter, en, Gtatsminis 
lfne Maffer, nette. At filere en Pung. fler, fom beſtyrer Finantſerne (tilforn: 
Silegran, mn. s. »Arbeide af Guld, Gølv Tentemeſter, Skatmeſter.) Finantoviden⸗ 
b andet Metal, ſom er: trukket i fine ſtab, en. V. fom lærer Statshuushold⸗ 
taader.“ (Moth) el. paa anden Maade ningen, ell. en rigtig Beftyrelfe af Sta⸗ 
tget fint drevet ell. udgravet. [Høres tens Intdtægt og Udgift.  Sinantsvæfen, 
Paz bnppigen hos Almuen, og er.af det et. d. ſ. ſ. Finantſer. 
r. Filigrane.] | f nes 

e, v, a. [maaftee af file.] gnide faae ct Sind af noget. (Langeb.) . , 
, ſttabe fagtelig. — G. Aj . Sinde, v. a. fandt, fundet. ſIsl. fin 
Silsbeen, et. [Ir Fila - hein; af. Fill, ma.) 1. fage ell. komme over noget ufors 
! Elefant. ] Elfenbeen. (forældet; men modentligen, p. en uventet Maade; hitte, 
ugt af enfelte nyere Digtere.). ”Den "gun fandt en Ring p. Gaden. Fundne 
ing af Silsbeen er, hvorudi Gøvnen fo: 
T Dotd, P. Paars. ſom man leder efter. -Cfter. lang Gøgen 
silt, en. [R. S. og Sp. Filt, T. fandt jeg def.” (jvf. hitte.) 3. Opdage 
WIR En fammenæltet el. valket og hvad forhen ikke var bekiendt. Der er 
met Vaſſe af und ell. Haar,” ſom ifær fundet en rig Selpmine. Jeg fandt en 
tø t, Hatte; Hattefilt. (Uldfilt, Haar⸗ Vei giennem Skoven, ſom jeg før ikke 
8uichat, en. Hat af Filt. — Für⸗ kiendie. Derimod: jeg fan ifte finde Vei 

. "7 ' ' i . 

Finner ell. Finlændere, ſom feile paa Dan⸗ 

et. Folelſe, Fornemmelſe. At 

ager. 2. fomme efter, blive vaer det, 

⸗ 
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. ere, Denne Plante findes iffe i Europa. fingerſpag, ad;. om tæmmede Dur: 

"Finde — Ginger. 240 i Finger — Fiog 

giennem Skoven (3: den rette Gel.) — Her: ell. Forſeelſer.) 2. en af be færftitte 
til høre Zalemaaderne: at finde hiem, delinger i en Vante el. Sandſte, fom 
finde hen t. et Sted, finde tilbage, finde ud, Fæde Fingrene, S Singerberg, et. 8 
hvor overalt Veien underforſtages.) At Fingrbiårg.] d. f. ſ. FingerboCe (men 
— ud af noget (finde Nede i.) 4. Uegentl. lidet brugeligt.) fingerbred, adj. ſom 
a. tvæffe, forefinde, faae Kundſtab, Erfaring. en Fingers Brede. Singerbred ell. Sing 
om. Man finder ikke let hans Lige. Jeg har. bred, et. Breden af én Finger. 

ndet retſtafne Folk i alle Stender. J gerbol ell.⸗bolle, et. Giemme ft. Cr 
ham fandt jeg en trofaft Ven. At findecen af Mellemfingeren, fom bruges maar 
(ad, bedrøvet, liggende, ſiddende. At finde ſyer. Fingerende, en. den gderfte 
øren luttet. Vi fandt ingen hiemme. af en Finger; Fingerſpide. Fin 

Bi ſtal nof findes. (træffe hinanden, træf-z —88— en, N. med fem Fingre, fes) ”Hvor to yndes, de vel findes.” en: Singerhætte cl. z hytte, en. Setie 
Talem. — Sindes bruget ogfaa for: gives, Gicmme t, en ſaaret Finger. ; 
være, være til, . Der findes faa ſtore Ta⸗ ring, en. Ning, fom bæres p. en»Fin 

Ej 

Der fandtes ingen, fom vilde paatage fig. tamme, at de kunne loffes at komme 

vfaring ell. Underſegelſe. Man finder, gertegn, er. Tegn fom benyttes i 
at det er hedt i Veiret, naar man fornems. gerſproget. fingertyk, adj. af en 
mer Luftens Varme,” Muller. At finde ſig gers Tokkelſe. fingertæmme, v. a. 

øle. At finde Pulfen. Sind paa min finfe. Fringilla coelebs. »At bede t. ; 
—X ., udfinde, optænfe. At finde kens Barfel,” en Juleleg. (Moth.) — 

tælle p. Fingrens. At kunne, vide noget Siog.” Baggefen, ”Ct Fiog er iſer de 
p. fine Singte (huffe def: meget neie.) At ſom i fin.Xdfærd vifer fig fom ca D 
hove et Die p. hver Singer (fee fig meget mer. Det hedder. ikke: han faler ſom 
vel for.) Ut ſee igiennem Singre m. cen, Siog; men: han ſtaaer fom et Fiog 
ell. m. noget (iffe paatale eller ſtraffe Feil V. E. Måler, (Deraf "i dagl. Sal 

' 
Få 
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. Fog —Bire. 2nS8ure⸗ giſt. 
oget, adj. taabelig. — fioge, v. n. bære fire Blade, fürbladet Kløver, fürdeelt, 
galt ſom et Fiöog. Moth.) adj. deelt, afdeelt i fire Parter. Et für⸗ 
Fiol, en. pl.-er. (to Stavelfer) en bes deelt Vaabenſtiold. firfodet el. firfod⸗ 
art vellugterde Markblomſt. Viola o- det, adj. (det ſidſte almindeligſt.) fom har 
crata, Deraf: fiolblaa, adj. Fiolrod, fire Fødder cd. Been. —— Dyr. 
tlfirup, en. 0. fl. Fiirkant, en. «Figur; fom har fire Hier⸗ 
Fiolet, adj. (3 Stavelſer.) [Fr. vio= ner, ſom ev fürkantet. firklovet og 
'L] en markebiaa Farve m. Purpurftiær, firkloftet, adj. ſom har fire Klofter, 
i Fioletnes. ' Jñdſnit. Fiürklover, en. et firdeelt 
Fiolin, en. pl.-er. [Jtal. Violino,] Kleverblad (SFiirblads⸗Klever.“ Evald.) 
"muficalft Juſtrument m. fire Strænge. flirſtaaren, adj. egentl. ſom er ffaaret 
tuf: Siolinbue, en. (hvormed man el. favet i Fiirkant. figurl. før, under⸗ 
sur p. Fiolin.) — Siolinfpiller, Fiolin⸗ fat og ſterk af Lemmer. Fürſtilling, en. 
tang, 0. fl. Mynt af fire Stilling Værdi.  flirffyer, 
Sisllet, adj. (fo Stavelſer.) toffet, vans adj. en fiirſtoet Heſt, ſom har Skoe un⸗ 
Zig, (SL Fol, en Tofje.] ”Sindss der alle fire odder. frfpring, et. den 
age, hvis Affindighed ikke beroer p. For: Bevægelfe af Heſten, naar den i Løb løfter 
cting, men paa Slovhed i Sicelekraftens Forbenene p. een Zid og lader begge Bag⸗ 
ringer, faldet ogſaa fiollede,” Muller. been følge efter; Galop, At ride, Eløre i 

i: folle, v. n. om en Vanvittige fuldt Fürſpring. Fürſpœond, et. Spænd LN 

fart, (dagl. T.) af fire Hefte. fiirfpændt, adj. for⸗ 
Sot, adj, Sammenſetn.) og adv, føændt m. fire Heſte. Firtal, et. Talteg⸗ 
. præpos i. Det næft forrige Aar. net 4. fiirtraadet, adj. fürtraadet 
ttte tildrog fig i Fior. ISvp. iFiord, Gl. Garn, fom.er ſnoet af fire Traade. = 
»Fert, jvf. Jhres Glofſ.]) = fjorgam: b) fireaarig, ad). fire Aar gammel. 
d, adj. hvis Alder er fræt Flor. —7* — adj. og adv. fire Gange 
I, Siorfaly høres i Almuefproget. fjors ſaameget, faa ſtort. firefold, adv. d. f. f. 
ct Avæg: Moth.) — Sioring, en. firedobbeit. At give een noget firefold 
tt, bruges ifær om Kalve, or og ”igien. firepundig, adj. 1. ſom veier fire 
re forgamle Gunder. …. Pund, 2. en firepundig Kanon, (en Sis 
Sord, en. pl. - e. sl. Fiårdr] en repynder) ſom flyder en Kugle p. 4 Pund, 
alere Havbugt, el. cn bred Vig, ſom firefidet, adj. ſom har fire Sider. 
&r dybt ind I Landet. ”Ctislandk Ord: Fitrſindstyve, (3: fire Sinde tyve) Ho⸗ 
Wgfiger: en Dig bør ligge imellem Ven⸗ vedtallet 80. Den Siirfindstyvende. ! 
rs en Fiord mellem Fender.” P. E. Sire, v. a. 14.” løéue, give Slip, give 
iler. æ Siordbred, en. Strandbredden loft. At fire et Toug, et Skiode(t. SEibs) 
izs med en Fiord. Fiordfiſt, en. Fiſt, MmModfat: at hale, 2.- vige, give efter for, 
1 fanges i Fiorde. Moth. Siordfiffer, lempe fig efter. »At fire er at give efter 
"ten, fom driver Fiordfiſferi. Fiorde af Nødvendighed; at foie, naar det ſteer 
, tt. En Fiords £8b ed. Strokning m. god. Villie.“ Sporon, At fire for een 1 
Lem kandets Kyſter. fe Bakker, noget. ”LSyEfen —* naar den ſeer dig 
— ſtræekke fig langs m. Siordløbet.”” faa beſtandig.“ Falſter. At fire for fin 
Siordmunding, en. En Fiords Dvermond. (Ogſaa, men fleldnere, med - 

bang mød Havet. . Objectets Dat. uden Præp. for. ”Jeg bør 
forten, Hovedtal, (14.) Deraf; Or⸗ at fire den, ſom meer end jeg formaaer.” 
Kalet: den, bet fjortende. Bording. ”Vi Tiden fire maa.” Samme, 
hotte, v. a. 1. befudle, tilfsle. At ”Man maa ofte beqvemme fig til at fire 
te fig til. — Deraf: fiottet, adj. ſtiden, ſtolte Mennefter; og ligefaa ofte forſtaae 
idlet. (dagl. og lav T.) J.en anden at føie de firsbelige.” Sporly.) 
narkelſe (ſ. Siog, fioget) br. det li⸗ iſt, en. pl. Siffe ell. sig. [Jel. Fiskr.] 
tes i lav Tale for: faabelig, toffet, Dyr m. rødt, koldt Blod, ſom leve og 
tet. | … ande i Vandet, og bevæge fig ved Hielp 
Tp, en, pl. —per. den vderſte tyn⸗ af deres Sale og Svommeſinner. At fange 
:, fmallere Ende, el. Spids af noget. Fiſt. Fiſten bider godt, vil ikke bide 
Fipſtieg, tt: langt Hageſticeg, fom (naar man meder). Man tager et ſtore 
at ſtudſes ex bragt til af gage ud 

> æ 
ite, Sevebtal (4,.) hvoraf Ordenstal⸗ — fiffagtig, adj, fom li ner Fiſt. — 
den fierde. (f. ovenfor.) J nogle Sam⸗ flebeen, et. 1. Been i Fig. 2. fogte og 
fætninger forandres fire til fir. — tilberedte Hvalbarder, ſom tilforn brugs 
Sinbeen, en. En talrig Glægt af tes i Siffebeensffiorter. Fiſteblære, en. 
btyr, Lacerta, fiirbenet, adj. fom En m. Luft opfyldt Blære, fom findes i 
ſire Been. fiirbledet, adj. (om hav viſſe Slags Fiſt. Siftebløder, en, den, 
Jang orobos ... i J (16) 

üen Siffei grundt Vand.” Ordſpr. (P. Lolle. 
— Deraf: fipffi ge ad). (G. 6.0.) p. ringe Steder er liden Vinding, Moth.) 
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2: tømme den for. Fit. 

At fiffe i rørt Vand, 5: føge at giare fig T 

"gige 20 
fon tilbereder og fælger adbledet Torfiſt. 
Fiſfebloderi, et. Sted, hvor Torfiſt * 
blebes og ſelges. Siffebog, en. B. 
ſom handler om Sige og Bifteri. gSgiſte⸗ 
budding, en, 6. Budding. Fiſtedam, 
en. Dam el. Park, hvort Fiſt opfødes. 
Siffedræt, en. faa mange Fiſte, ſom dra⸗ 
ges m. Garn p. eengang. Fiſtefad, et. 
ad, m. dobbelt Bund, hvoraf den øvers 

ged hvorpaa den fogte Fiſk lægges, er 

ulet. FSiſtefangſt, en. Gierningen at 
—* Kig,  Siffegaard, en. Indhegning 

i et Band, hvor der fiſtes.  Siffegiæller, 
6. Giæller. Siffehandler, en. den, 
fom driver Fiſtehandel. Fiſtehavn, en. 
kaldes de Gaune i Jéland, hvor der dri⸗ 

ves Fiſtehandel; modſat: Kiedhapne. Fi⸗ 

ſtehytte, S. Ztyttefed. Fiſtekiſte, en. 
En Kiſte, el. et Slags Hyttefad, hvori 

Fiſt føres paa Vogne. Fiſtelage, en. 
Sage af faltet ell. nedlagt Fiſt. (Moth.) 

Siffeleg, en. Hunfiſtens Xg cl. Rogn 

naar: den er lagt, (jvf. Leg.), Siffeliim, 
en, Huusblas. (moth.) Fiſtelod, en. 

Lod el. Deel i en Fiſtefangſt. (Forordn. 
1746.) Fiftemaage, ſ. Strandmaage. 
Siffemaandd, en. det danſte Navn p. 
September. Fiſtemgd, en. alſlags Mad, 
lavet af Fiſt. Siffemading, ſ. Ma— 

ding.  Siffemelk, en. Hanſiſtens Sæd. 
Siffemefter, en. den, ſom foreftaaer be⸗ 
tydelige (f. Er. de kongelige) Fiſterier. 
Fiſtepark, en. d. ſe ſ Fiſtedam. SFi⸗ 
eavafe, en. et Skib indrettet til at 

øre levende Fiſt i. fifferiig, ad). ſom 
ar Overflodlghed af Fit. Fiſterogn, ſ. 
Kogn.  Sifteffee, en. En flad Stee m. 
Huller i, hvormed Fiſk lægges for ved Bor⸗ 

det.” + Sifteffind, et. Fiſtens Skind. t. 
Sifefæl, et. pl. d. ſ. de ſmaa, runde, 
—138— Plader, —A— tie 
Skind er bedæktet, - (ſ. Skal.) iſt e⸗ 
fpore, en. den ſtore Finne i Enden af 
viſſe Fiſtes Hale, (VB. S. O. Fiſke⸗ 
ftimmel, en, En flor Mængde Fiſt, ſam⸗ 
lede p. eet Sted i Havet. »Som gignnem 
Siffettimlen ſtrider HSpalen.“ S. Blicher. 
iffefuppe, en. S. kogt paa Fiſt. Sis 
efværm, én. En ftor Mengde ell. Stim⸗ 

mel af Fig; Fiſteſtimmel. (€. Frimann.) 
"Siffetotv, et. T. hvor Fig falholdes. Fi⸗ 

etende, en T. hvori Fiſt ſaltes. (Moth.) 
Fiſtevand, et, Vand, hvort Fiſt er af⸗ 
togt. Siffevare, en. Fiſt, betragtet 
ſom Handelevare. Fiſteyngel, en. unge 
Smagfiſt. 

Fiſte, v.a..1. egentl. at fange Fiſt; men 
bruges og om at optage andre Ting af 
Vandet m. Umage og Flid. At fiffe Torſt, 
Aborrer, Giedder. At filfe en Dam ud 

At fiſte Perler 
Man. At fiſte Vraggods op af Vandet, 

agteligt Udtryk for : 

Fiſte — Biel. 

Borbecl af, forvirrede, for Andre uheldi 
mftændigheder. = Sifferi, st. Fig 

fangft; den Konſt, at drive Fiſteſang 
vigtigt; it. Fiſterrettihhed. At forftal 
Fiſteriet. At have Si eri i en Cs. : 
Fiſtebaad, en. Baad, fom bruges til F 
ſteri. (Forordn. 1746.)  Siffegarn, ( 
Garn, Net, fom bruges t. Fiſtefang 
Fiſtegrund, en. Grund, Udyb i Han 
hvorpaa der fiſteß. ”Du leder * 

' —*8 

igiennem Sund, den ſpiller p. skin Si 
rund.” C. Frimann. Fiſtejagt, 
n Jagt (ct Fartsi) ſom bruges t. j 

ſtefangſt. (Landhuusholdn. elg. Cfrifte 
1..437.): Fiſtekube, en. En Kurv, ſe 
bruges v. Fiſteri, ell. fil af bære Fig 
(Moth.)  Sifferedffab, et. alt Retſt 
fom bruges t. Fiſteri. Fiſteret ell. så 
rettighed, en. Rettighed t. at fiſte i 
Wand. "IJ Floderne gader Sifferettigi 
den til Midtftrommen.” Schytte. Fi 
rufe, en. ſ. Ruſe. Siftefelffab , et, | 
Selſkab, der i Forening driver Fiſteri 
dertil udruſter Fartoier, m. m. (Shri 
Sifteffiær, et. Stiær i Havet, hvot 
føge hen, og Fiſteri drives. Fiſteſ 
ſ. Medeſnor. Fiſteſtade, et. beft 
Stræfning i en So ell. ved en Str: 
"hvor cen har Fiſkerettighed. Et Fiſkeſte 
v. Liimfiorden. Fiſteſted, et. Sted, I 
qveint t. Fiſteri. Her er et godt Fiſteſt 
Fiſtetid, en. den t. Fiſteri paſſende I 
(Schytte.) Fiſteveir, et. V. fomer t 
ligt tilat fifet.  Siffevod, et. Fiſtege 
… Siffer, en. phre. den, ſom forts: 
og nærer, fig af Fiſteri. — Fiſterbacd, 
B. fom bruges t. Fiſteri. Fiſterga 
et. d. ſ. ſ. iſte arn. iſt Mer: ( 

1. H. hvor cen Fijfer boer. 2. H. kh 
der fælges Fiſt. Siftertierling, er. fi 

iſterkone, 2: en ; 
ſters Huſtru, ell. en Kone, der fæl 
Fiſt. ”En Sifferfiærling veed m S 
vel at indrette,” Holh. P. Paars. Fiſt 
leie, et. En Flekke, den By ved Gin 
den, fom beboes af Fiſtere.  Sifferme 
en. d. ſ. ſ. Fiſter. »Sad rolig v. 
Medeſnor en tattig Fiſtermand.“ Odl 
ſchleg. Fiſterpige, en, En Fiſters D 
ter, en Pige, ſom er sf en Fiſters El 
el, i hans Huus. ( Ohlenſchleg. elg 
Sifferavafe, en. ſ. Siffeqvafe og Ox 
Sliterffude, en. et lidet Fartøi, hver 
FUE føres, ell. ſom br. v. Fiſteri. (Wet 
Fiſterſtevler, pi. meget fange Bantisrl 

Fisle, v. n. 1. (hat.) bagvaſte hemt 
ligen, fore Sladder imellem Folk. (2 
ding. dagl. Z.) Deraf: Sislen, en. 8 
leri, ef. — Sioler, en. Øretuder, Gl 

brer. (i lav Tale: eltud.) 
Siftel, en. pl. Siftler. Lat. fstul 

et Slags dybe, rørformige Bylom. | 
andfittel. 

4 
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Fit — Ziedertab. 248 Siadertab — Flaade. 

Fit, fittet, S. Fedt, fedtet. fom ugle p. viſſe Aarstider ere underfas 
Sir, adj. hurtig, flink, ferm. (dagl. 2.) ſtede. (Moth.) Siædertiende, er, Ti⸗ 
Firere, v.2. 1. [f3. vexieren.] ftuffe, ende af Saafefiædre, fom Bonden giver.” 

narre, drive Epsg m. Bogen uden ond Moth. Fiadertop, cn. Top cl. Duft 
denfigt. »En Ven fan firere, men ikke af Fiædre, ſom f. Er. nogle Fugle have 
verre 06.” (Sporon.) dagl. T. iHovedet, ell. fom br. til Pynt. (Moth.) 
Firſtierne, en. pl.v. [af Lat. fizus.)] Siædervifte, en. Vifte af ſtore Fugles 

mn Stierne, et Himmellegeme, der ei hos Vingeficedre, ſom br. til at puſte Ilden 
rer t. vort Solſyſtems Planeter. , op p. Arneſtedet. Fiadervildt, et. vilde 
Siæder, en. pl. Siædre. [Jeél. Fidr, Fugle, fom ſpiſes. . Siædervinge, en. 

J. geder. Skrives ogſaa: Fieder; uds En Gaaſevinge med dens Fiodre, fom brus 
tales ofteſt d dagl. T. Ficer, i Almueſpro⸗ ges t. at ftøve af med. Fiadervark, et 
æt Seer. Skrivemaaden Feder hos Moth fonftigt Arbeide af Fiædre. 
H i 3. S. D. er baade imod Brug og SHiædre, v. a. 1. forfone m. Fiædre. 
udtale.]) 1. et af de lette, elaſtiſte Leges At frædre en Piil. ”Det er ondt at- flyve, 
mer, fom udvore. af Fuglenes Skind, og før man bliver fiædret.” Ordſpr. — At 
liene dem deels til Skiul, deels t. Flyven. filædres, dep. at fane Fiædre. (Moth.) — 
Det br. og for Fixderbuſt. At gaae m. Fic⸗ dret, adj. v. fuld af Fiædre el. af 
der i Hatten. 2. et tyndt Stykke elaſtiſt Duun; befat m. Flædre. At blive filædret 
Graa, ſom Gøiet cl. ſammenrullet virker v. at fætte fig p. en Seng. (Moth.) 
P. fin Spendekraft. SHiæder i en Laas, i Siæl, en. pl. Siæle og Ficlle. (Set. Filt] 
st Ur. 3. rummede Jern, ſom ſpendes ef Bræt, en tyndt favet Plante. = Ficl⸗ 
im Fangers ænder ell. Been. At lægge lebod, en. Bod el. Skuur, bygget af 
un i Bolt og Siæder, — fiæderagtig, Fielle; Fiællehytte, Fiæleftuur. At fpille 
adi, fom ligner en Flæder. (V. S. D.) Comedie i en Siællebod.  Siællebro, en. 
Kederarbeider, en. den, kr giser kon⸗ Bro df Planket og Sæde; ræbro, Plans 

iæderblomft, kebro. (Moth.) Fiellegulv, et. Bræs 
in. Prydelfe af Fiædre, I Skikkelſe af en degulp. Fiallehytte, en. En af Bre⸗ 

D.) fiæderblod, adj. der fammenflaaet Hytte; en Flælebobd. 
tuunblsd. (Areboe.) Ficderbold, en. Fialleloft, et. Loft, fom kun er fagt af 

d, beſat paa den ene Side med plælle; ſom ef er gipſet. (Moth.) — — 
FÅ levogn, en. . Vogn, Hvis Fadning er 

un m. et elaſtiſt Boldtræ (Ketſer.) giort af Fiæle. ” 
HSederbuſt, en. En til Prydelfe dannet Buſt Siæle, v. a. 1. [IS]. og Svp. fela.] 
sffiædre.  Siæderdyne, en. Gnm.Fiæz ſtiule, dølge, glemme. - ”Den hitter bedſt, 

; | . ſom felv har fielet.“ — ”Det kommer op 
Federkræ. Fiæderfald, en. Senge⸗ i To, ſom er fiælet i Snee.“ Ordſprog. 
nd, ſom beftaner af Fieodre. Siæder: (Nu næften forældet.) . At fiæle fig. 
fælding, en. 3. f. f. Siædertab. (Tide⸗Maaſtee hans Kiærlighed — hans Neife, 
frift f. Naturvidenſt. III, 65.) Stæders . ligefom hans Opholdeſted har fjæler.” 
em, en. En Gam ell. Klodning af Werope.v. Schiermann.“ Mens Herſtelyſt 

dre, (forekommer tidt i vore Kempe⸗ blandt Himlens Bud fig fieler.“ Thaarup. 
dl.) — Siæderhandler, en. den, fom — Sieleſted, et, Sted, hvor mar ſetluler 
river andel med alle Slags Flædre. fig, cl. fan fttule noget, — Siælfter, et, 
Fiederhue, en. 1. En m. en Ficderbuſt D. f. f. Fiælefted, (D. Lov.) 
favtter One. 2. ”en Due, hvorom er et iær,. adv. Moth. [J6l. far.] ſ. fiern. 
Eleg af Flædre.” Moth. Fiaderkraft, iæfer, n. s. pl, (eũ. Siefer.) lasſlidte, 
mm. den Kraft i et elaſtiſt Legeme t. igien loshengende Traade, Tiavſer. (VB. 6. DJ) 
et indtage fin Stilling cl, Stikkelſe, naar Deraf: fieſe, v. n. 1. (I. faf find 

beies ell. indtrykkes; Clafticitet, hænge loft ned, ſom udflidte Traade a 
Crandefraft,  Siæderfræ. cl. Siæder: Tai; flides løs. ” 
kreaturer, et. bruges ifær om flædrede Flaad, et. pl. df Caf flyde. &. Fluß. 
fuusdyr, Hons, Gæs m. fi. Siæders Skrives ogſaa Hlod; men o udtales da 
25, en. En m. Ziæder forfynet Laas, fom aa.) 1. Vandets, flydende Zingé 
(Roth.) fiederlet adj. meget let, let Løb. Vandet har ilke frit Flaad. 2. en 
lom eu Flær. fjæderles, adj. uden ſygelig Tilſtand i Legemet, hvorved. ufunde 
Fiedre.  Siædernellife, en. En Gave: Bædfter trætte t. et vift Sted, og der 
Nonft, af Rellikens Slægt. Dianthus flyde; ell. en Forftoppelfe i Gædfternes , 
—— Siæderpofe, en. Pofe, ODmlsb p. viſſe Steder i Legemet, og Oin⸗ 

el man ſanker og giemmer Ficedre. bring i deres Afſondring Catarrhus, pi- 
orſtiell. fta Dennepofe.) Siæderfeng, en. tuita. Moth. (Nu Ådet brugeligt.) Af 

er — X 2 — — 2 

en 

32 
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tr Seng, hdori man. hviler p. Flæderdyner. have et Flaad i Øinene, i Hovedet. - ; 
Sædatab, et, Zab eå, Gtifte af Fædre, — Slasde, en,,pl.-r. (361, Floti. 3. 
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i fielbnere.) "En af Europas ypperfte Flaa⸗ 

-—- 

' €. Flapp.] 

Mund. cl. Gab. ”Slabben ſtrax af Vand 

v 

At blive ganſte 

ſom forſtaaer 

i) 

— Flad. 

a&” 

Flaade 

Flotte.J. 1. 'et Antal af flere, Sel⸗ 
ftab feilende Skibt. En Handelsflaade, 
Krigs⸗ el. Orlogeflaade, 2. En Gam: 
ling af Tsmmer, Bielker, Bræder o. d. 
fom forbindes t. et fammenhængende 
Heelt, og faaledes føres pe Bandet, færd. 
ned af Floder; en Zemmerflaade. = 
Flaadeborg, en. et ſpommende Batterte. 
(HOvidtfeldt.) Flaadebræende, et. Bræn⸗ 

deved, ſom flaades p. en Strem ned ft, 
Havnen. Slaadebygger, cen. 

at fammenfætte en Teams 
merflaade. 2. db. f. ſ. Skibobygger (men 

ebyggere.” Malling. (T. over Gerner. 
23.) Slaadefører, en. den, fom foreftaaer 
en Zømmerflaades Forſel, en Flaadeſtkip⸗ 
per. Slaademeſter, en; Betient, ſom 
har Opſyn m. Tommerets Flaadning, ell. 
p, en Tommerflaade. (Schytt.) 
Flaade, ve 2. 1. bringe Tommer ell. 
Brænde i Flaader fra et Sted t. et andet, 
At flaade Tommer p. en Flod. ”Hvors 
mange Zræer aarligen maa. flaades. 

Schytte. S Sleaderet, en. Rettighed t, 
at flaade Tommer p. en Strsm. (Schytte.) 

. Slaadning, en. Gierningen at flaade. 
Flaae, v. a. 1. trokte Skindet heelt af; 

afhude. At flaae en Heft, Hare, Aal; 
flaae Barken af et Zræ. ”Faae førit.og 
flaae ſiden.“ Ordſpr. — fig. udfue, udpine, 
file ved Alt. ””At han. af Gudefrygt fun 
— Folt flaaede Huden af.” 
Paars. Deraf: Slaaen, Slagening, en. 

Slab, en. [N. S. Flabbe. jvf. det 
et Dyrs (ifær Hundens) 

ftod fuldz vaad blev Zand og Zunge.” 
Storm. (Fabl. og Fort. 55.) (I lavere 
Talebrug el. i Pøbelfproget ogfaa om 
Menneſter; ligefom: Flabmund, en. den, 
ſom har en ſtor Mund, .hængende Læber, 
Deraf: flabmundet, ad.) 

Flad, ad). ſJsél. flåtr.] 1. fom har 
Brede, men ingen mærfelig Hoide ell. 
Forhoining; jævn, flet» fom ikke er op⸗ 
hoiet eil. fremſtaaende, ſom ikke er meget 
udhulet. Et fladt Land, Tag, Bay flade 
Tallerkener (modſ. dybe.) En flad Neſe. 
Den flade Haand 3: det Indre af Haanden, 
naar den iidftræftes. Atligge ganſte flade, t 
Sengen, 2. ſtamfuld, undſeelig over noget. 

ad ved noget. (dagl. 2.) 
At Helten ſtal fotfoinde, og Strædderen 
ſtaae rød og feig og flizd iglen.“ Veſſel. 3. 
taabelig, daarlig, cenfoldig. (forældet) 
»Alle vil den Slade daare.“ Ordſpr. (P. 
ode). Det er 
ande (Moth.) 4. ubetydelig, Hverdage, 

plat. (fieldent Udte.) ”Gior Vittigheden — 
fan ferſt % flad og fald, ſom mulig.” 
Bagg. (flad: flet og tet, maadelig. 
Acth.) >= fNadagtig, adp noget flad, 

… — 

1. den, 

"lus 

Kurveſeng. 

Mag. 
tørv; et Ord, ſom br. i Jylland. 

Holb. P. 

; ling ; Arcal. — 

adt, at drukne p, tørt. 

24 | i Bladagtig — Flagſtib. 

ſom nærmer fig t. at være flad. ⸗ 
bagt, adj. v. om Brød: ”Sledbeger 
Bred af bedfte Rug.” C. Friman. f. 
Fladbrod.  fladbryftet, adj. fom har 
et fladt, ikke udftanende Bryſt, el. flade 
Bryfter. Hun er meget dbryſtet. 
Fladbrod, et. ganſte tyndt, uſhret Bred, 
ſom bages vp. Jernplader og Bruges i 
Norge. fladbundet, adj. fam har en 
flad Bund. fladbundede Skibe. Flad⸗ 
hat, en. et Slags Hat, ſom meſt boœres 
under Armen t. Stade. fladhovek, adj 
fom har en flad Hov. (om Heſte.) Flaed⸗ 
fage, en. Skollekage. Fladkant, en. 
+ Modfætning. t. Sorkant: den - bredere 
Kant ch. Sideaf en Bielke ell. Stern, hvis 
Giennemſnit iffe er en ligefidet Fiirkant. 
Fladluus, en. et Slags Utsi. Pedica- 

puhis. fladnæſet, adj. fora har en 
flad, indtryft Næfe. Fladſeng, en. 1. 
Seng, Leie, fom redes p. Gulvet… 2, en 

Moth.) fledtoppet, ad;. 
fom har en —* lav Top. (modſ. hei⸗ 
toppet.) adtrind, adj. rund og flad 
tillige, -(Arrebo, ſom modſotter det —* 
rund.) fladtrykt, adj ſom ved Trok 
er bleven flad. Fladtorv, en. et Clagé 
flade og brede Gros⸗ el. Lyngterv. (Oecon. 

VI. 307.) Rettere maaſtee: Slags 

Slade, cå. pl.-r. 1. en Udftræfning 
i Længde og Brede tilſammen, fom man 
tænker fig uden Øsiderog Dybde. F. Cr. 
en Cirkeiflade. Grundfladen og Sidefle⸗ 
derne af en Pyramide. At. maale en Flede. 
(jvf. Overflade.) 2. den flade Side af 
en Ting. Muurſtenen ſtal ikke lægges 
p. Kant, men p. Slade. Met FSlades 
af Kaarden. Fladen af Haanden. 3 
en flad Egn, én Slette. FSladeindhold, 
Fladernm, et. det Rum,-fom en glade 
indtager, og dets Storrelſe efter Udmaas 

. Flademaal, et. 1. ude 
maaling af en Flade. (modſ. Længde 
maal, Liniemaal) 2. en vis Cenhei 
Maal, hvorefter Fladers Ststrelfe udmaas 
les; f- Cr. Quadratalen. = Sladhed, en. 
ud. pl. den Egenſtab af være flad. 

Slade, v. recipr. at flade fig, antage 
en flad Skikkelſe, blive flad: (Nyt 2.) 
”Der flade fig de ſtive, ſmekkre £Løv i 

Slag, et. pl. d. f. IJel. Flagg.] dt 
om eee p. 

det, at lade Flaget falde. 
en. Knap oven pqa Flagſtangen. 

nm. den, ſom ſyer Flag. Gå: 
og Slagmager, $ agflib, et. Skib, der 
fører Admiralsflag'p. Maſten. (J Soſer⸗ Nan ,» 
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Flagftang — Flalte. 215 Giiakke — Fiaſke. 

st egſaa: Flagnand.) Slag ang, en. efter bedre Egne.” Guldberg. Ut flaffe ” 
—* hvorpaa Flag heiſes. Bang, omkring i Landet. ”Hvi han faa flakker 
Stage, en. pl rt: [9v. Flaga, Flaka. om, og faadant Ondt maa lide.“ Holb. 

n, 8. Flake, FlAaͤke. jvf, det Isl, P. Paars, — Deraf: Slakken, en. ud. pl. 
Flas, Flaga og Flaki.) 1. et fort og SlatTer, en. den, fom flakker. — Flak⸗ 
flatt Stykke drivende Sis; en Jisflage. keliv, et. uſtadigt, omvankende Liv. (M.) 
2, em fammenhængerde Klump af, Snee, Flkkkrelyſt, en. Løft t. idelig at flakke om, 
ſaaledes fom den falder ved halv To; ell. ſtifte Opholdsſted. 
Eaeeflage. 3. Noget, fon er flettet, ell. Flamme, en. pl..-r. [Lat. Flamma.] 
fimmenbundet af Vidier, og udgier en Lue; Ildslue. Lyſets Flamme; (men Fals 
Jiade. (Moth.) Saaledes en af de Dele, kelens Lue.) ”Slamme (fom. et i Spro⸗ 
ſem udgiere Kaaget el. Dæffet over en get nycre Ord) anvendes ifær t. at betegne . 
Malttele; Kolleflager. 4. en af de Dele, Ildens bevægelige Spidfe, el. dene ZTunz 
fem udgiere Overdelen cl. Fadingen p. en ge; Lue betegner den hele bevægelige Ild 
Kulvogn; Kulflager. (8. &. O.) Deraf: Felv. Man figer: Luen flanger ud af Kak⸗ 
Slegeled, et. Et Led af Flager. (Moth. kelovnen m. en lang Flamme.“ Miller, 
3 K. B. Slagreled.) — Flagtorv, en. fig. det, der ligner Toppen el. Spidſen af 
kaldes nogle Egne af Iylland floré og Luer. Toiet er vævet (| Slemmer, —  - 
brcte Torv ell. Zørbeflager, hvormed Tor⸗ Slammepiil, Yn. pdet. en hed Piil; en 
uftaffe bedekkes m. m. (jvf. Fladtorv.) Straale. ”Ved de tuſind Flammepile, 
Slagge, v. nm. 4. (har.) vife fig med. fom fra mine Dine ile.” J. L. Heiberg. 

beilede Flag i Maſter, Stænger og Zougz: Flamme, v. n. 1. (har.) brænde i Luer, 
derk, 5. hoitidelige Anledninger. Alle give lys Lue fra fig. "Ilden luer p. Skor⸗ 
Elibe i Havnen flaggede. enen; og Tællelyfet flammer p. Bordet.” 
Flaggermuus, en. pl. d. ſ. [T. Fle⸗P. E. Miller, — flammet, adj. ſom har 

bermuué 3: en vinget Muns. Jsl. Flammer p. Dverfladen. flammet Tei. 
Fhzur - mus, ell. rettere Flædar- mus, Flamſt, adj. fom er fra Flandern, fra 
daltorſen) en Aftenbakke (fom er det Nederlandene. Flamſte Gild : "Sild, ſom 
egentlig danike Vann.) Vespertilio. ere faltede p. en Maade, at de med Behag 
Flagte, v. n. 4. Char.) [Jél. fågra.] fan føifes raa, hvltfet. forft er paafundet  ”- 

kvæget fig haſtigen hid og bid, f. Er. ved i Flandern.” Moth. - . 
Vindens Magt. 'Haaret flagrede vildt om Flane, en. pl. -r. ske Flan, Ube⸗ 
hentes Hoved. Fuglene flagre med Vin⸗ findighed, Ubetæntffdmhed; og Flanni, 
gerne (naat de bevæge dem uden at flyve.) en letferdig, lssagtig Perfon.] en Pers 
Sker flegrer, (Moth.) En flagrende fon, fom er letfindig, flvgtig i fin Adfærd, 
fur. At flagre om, flagre omfring , be⸗ letfærdig (”den, ſom gier fig til Var, 
bøge fig flyvende ell. flagrende fra Sted og har galne, uſtikkelige Lader "p. fig.” 
t Eted. = Slagren, en. ud, pl, det, at Moth.); men bruges. nu fun om gruens 
Ragre. — Flagrekaabe, en. let, flagrende timre. ”ANe de fonftige og foftbare An⸗ 
Xaabe, ſom bæres (56. (M.) Slagre⸗ læg, der gløret f. at forvandle vore Koner 
lit, en. Lyftt. at flagre; og fig. Uftas og Piget-t. Flaner.“ Rahbek. ”Spetl dig 
lighed, »utroſtab i Xgteſtab, os Flere" vet i Døgnete Flaner, naar big frifte 
lit i Eſſtovsſager. Wandal. Slagre⸗ onde Vaner.” Grundtv. == Deraf : flanes 
vi, et. lyſtig Flagren, den Leg ; om ' ytig Flanelag, Slanelevnet, Flaneliv, 
Binten ſynes at drive m. flagrende Ting. Flaneſind, Slanefoærm, Flaneſyge, Sla⸗ 
"I et og andet Slagrefpil af overgivne neſeder, flanevorn, Slanevæjen, og fl. 
Leſtenvinde.“ Baggeſen. — flagrevorn, adj. ifær af Rahbek brugte Ord, F 
km itfe længe fan være p. et Sted,  Slcne, v. n. (har.) 1. [Isl. flana, "fare 
ifatig, flygtig. (Moth.) ' ubetænffomt frem.] opføre fig. letſindigen, 
Sie, ad). FR. &. flat. I. flad. ſom en Flane. (VB. S. O.) ”Lad dem fun 

Jet, Flaki, planities] flad; iſer om flane hen blandt Daarer,” Rahbek. (Denne 
land, fom er jævnt, ell. om grundt Wand. Forf. bruger det ogſaa fom et v. act.) = 
ft flaft Cand. ”%en varlig ; fom i Flaneri, et. flanevorn Opførfel. ”Du bør 
lekte Bande, vil jeg nermes dig.” Evald." ſmukt v. Huſet blive, og al Slags Fla⸗ 
Det er Bandet flaft. ””At Jorden ev ner? en evig Afſted give.” Storm. 
ick. (Holberg.) ”Det flakke Land, fom , Flanel el. Flonel, et. (Fr. Flanelle.] 
abe Suee indhyller,” Pram, — flakhor⸗ et Slags fiint og løft-væpet uldent Toi. 
tt, adj, om et Kreatur, ”holé porn " Slanfe, en. pl. -r. (franft.) ike he 
tamme fig nedads” Moth. denſtaben: Enderne af en i Linier opftillet 
Slette, v. n. 4. (har.) [Zoͤl. Aacka.] ſtorre cM. mindre Deel af en Hær. , 

anke uffadigen om ;” veife- idelig fra et Slaffe, en. pl.-r. [Jsl. Flaska.] 1. et 
Sted t, et andet, Enten fordi de bleve Kar, fædvanligft af Glas, m. ſmal Hals, . 
dotevne, ell. af Lyſt £. af flakke og lede fom nedentil udvider fig og danner Fla⸗ | 

ø 
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voraf: 
frebrev, et. Brev, ſom Søfarende lægge 

Fiaſte — Fieen. . 

55 Bug. Gu Potteflaffe, en Pægles 
affe. En Slaffe m. lang Hals. (Bed 

Slaføfg absol. forſtaaes gierne en Glass 
flafte. Derimod figes: en Blikflaſte, en 
zræflaffe.) it. ſaameget, fom rummes i 
en Flajte. En Slaffe Viin, Øl. 2. Fors 
hen kaldte man de nedhængende Flige, 
udklippede I Skisdet af en Troie, Slater 

Flaſtetroie. (f. nedenfor.) = Sles 

en. tom, tilproppet Flafte og kaſte ud £ 
Havet, for at meddele Efterretninger om 
deres Fart og Tilſtand. ”Er Stilen lidt uor⸗ 
dentlig i dette Slaffebrev,” Baggeſ. 
ebug, en. den bugede, videre Deel af en 
aſte, i Modſetn. t. Så alſen. fla⸗ 
edannet, adj. i Skikkelſe liig en Flaſte. 
laſtefoder, et. Skriin, hvori: Flafter fan 

giemmes p. en Reiſe. flaſtegron, adj. 
br. undertiden om en. vig grøn — der 
hat noget tilfælles m. den ſom visſe Fla⸗ 
ſter antage, naar de holdes mod Lyſet. 
Slaffelurv, en. Kurv ft. at bære Flaſter 
i.  Slaffetol, en. Tol el. Prop t. en 

laſte.  Slaffetrøie, en. En tilforn hos 
ruentimre brugelig Trsoie, hvis, lange 

Skiod vare udklippede ſom en afſtumpet 
Trekant, ell. I nogen Liighed m. en Flaſte. 
ſ. Holb. P. Paars. III. B. 2 Sang.) 
laſteeble, et. Et Slags Xbler, fom f 

Skikkelſe noget ligne en Flaſte. 
laffe fg, v. rec. 4. IN. S. flaſken.] 

fé e fig, lykkes, gaae vel af. Det vilde 
te flafte fig. (d. Tale.) . 
Flau, adj. [ct nedertydſt Ord.] 1. fo 

har miſtet Kraft el. Smag, ſmaglos, ikke 
kraftig el. nærende. Øllet, Suppen, Fis 
ſten har en flau Smag. 2. fig: uden 
Vittighed, fmaglss, ufaltet. n flau 
Spog, et flaut Indfald, en flau Perſon. 
»J modnere Aar væmmes de v. den overs S 
pændte Folelſes flane Føde." Rahbek. 3. 
taftles, afmægtig af Gult. 4. ſtamfuld, 

undſeellg. At blive flan ved, over noget. 
— Slauhed, en. Beſtaffenheden at være 

flau. 
Fledfore fig, v. rec. 2. [af Jol. og A. 

S. Flet, Huus.] overgive en Anden fit 
Gods og fin Formue.t. 

- af ham fit.Livs Ophold. [Sieldnere fom v. 
a. At Hedføre cen. (Moth.) ”To, fom 
edfores for en indbetalt Capital.“ Colleg. 

Tid. 1822.] = Fledforelſe, en, det, at 
man fledfører nogen. (Moth.) Fledfe⸗ 

. Ting, en. pl.-er. ben, ſom 'fledfører fig 
t. en Anden. (A. Usfings Anm. til Tingsr. 

Sleen, en. pl. Slene. [Isl. Flein.] 
kloftet Green af en Fork ell. Gaffel. = 
fleenhornet, adj. ”faldes det Kreatur, 

vis Horn ſidde lige ud t. Siderne, ſom 
Grene af en Fork.” Moth. — ficenffal et, 
ad, Kaldet v. Forhovedet, fra Tindin⸗ 

Fan + 
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Slas. 

fe, imod at nyde 

Fleen — Zlenge. 

gerne af og oder Føfen; modſat: kro 
Faldet. (Deraf ogſaa: Fleenſpade, en 
et Slags Torveſpade, fom bruges i Son⸗ 
derjyſland.) 

Sleer ell. flere, adj. compar. af mange, 
auperl. fleft. [JS fleiri.] 1. udemtin 
i Gammenligning et flørre Antal; i sm 

ri. det ftørfte Antal af det, ſom omte 
eé's og forbindes altid m. et Subſt. 
plur. (ligeſom meer og meft altid fordret 
sing.) Han har flere Børn, end ks! 
men hang Broder har fleft (de flefte. 
Gan fleft (de flefte) Stemmer. Je 
vil ikke have flere Bøger tilfendte (ca 
dem, jeg hor, ell. har havt.) Jeg i 
itte flere Penge (tilbage.) 2. d. f. f. & 
deel, adftillige, nogle. Jeg far hørt dd 
af Slere. Flere Perfoner have. feet ham i 
Byen. Ikke cen, men flere Gange. [D 
denne Brug af flere, fom Nogle have an: 

taget fi ny og udanſt, ſ. Gloffar. t. Gent. 
Harpeſtreng. S. 171.] Det rives un: 
ertiden i følgende adv. uden ek 

heregenge, flerehaande, flereflage, fle 
eds; men fan ogſaa adſtilles: fler 

Gange, ꝛc. == Fleerhed, en. den Beſta 
fenheb, at være flere, et ſtorre Ant 
Fleerheden var p. hans Side. ”Æt Borg 
felſtab, hvoraf en meget flor Fleerhed alt 
var bleven giort bekiendt m. fif Fodreland. 
Engelstoft. Deraf:,Stemmefleerhed. = 
eeraarig, adj. fom varer, vorer flere Yar, 
eeraarige Planter. fleerkantet, ad; 

fom har flere Kanter, og ffær, fleer ent 
to.  fleerfidet ell. fleerfidig, adj. egent 
lig: fom har flere Gider; men br. mi 
figurl. i Modfætning t. eenſidig, om er 
aandelig Virkſomhed, bet er udvidet I. 
flere Gienſtande, t. forſtiellige Synspunb 
ter f. en Gag. Deraf: Sleerfidighed, en. 
leertal, et. 1. et Tal, en Ordbsining 
om udtrykker/ flere. (pluralis.) 2. de 
øvre Antal, Mængden. Gan havde Fleer 

tallet p. fin Side. 
Slekke, en. (et tydſt Ord.) en der 

By, fom har nogle, men ikke alle Kit: 
ſtedsrettigheder; Melemting imellem Kieb 
ſted og Landéby. (jvf. Torp.) | i 

Sleng, adv. (fom br. m. præpos, i) 
uden Orden, uden Forſtiel, def ene os 
ell. iblandt det andet. At bruge flere Ting 
i Fleng. At gtoci Flentz, læfe i Sleng 
3: Tnart cen Bog, ſfnart en anden, Kur 
Uden Priis beholde de Xreminder, fon 
uddeles i Sleng.” Engelst. 

Slenge, en. pl.-r. en dyd Skrammt, 
et Gug, et ſtaaret el. hugget Gaar. Er 
dyb Slenge. 2. et ſtort aſſtaaret Stykle. 
En Slenge Kised. 

Flenge. v. a. 1. [Jol. flengia.] ſtere, 
hugge dybt, el. p. en voldfom, wordeatfig 
Maade. ”Den Kniv — el. flenger blet 
til Zidefordriv.“ Baggeſen. — it. pidyke, 
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Flenge — Flettegierde. 

At flenge Huden 

Flenfe, v. 2.1. IN. S. fleinſen; af 
enge.] bruges om den Handling, at ſtœre 

ad. bugge Spekket af en fangen Hval; 
heraf: Flenſer og Slensning. 

Flere, , f. fleer. . 
Fleſt. et. ud. pl. [I6L og Sv. Flesk, 

berimod A. S. og &. Flesh, FT. Fleiſch, 
Aied.) Kiodet af Sviin. Fedt, magert 
"Sl. En Side SI 5: ct halvt flagtet 
Erin. = a) fleffegtig, adj. ſom i Beſtaf⸗ 
—* ell. Udſeende ligner Fleſt. — b) Fle⸗ 
cheen, et. Been af kogt Skinke e. d. 

med noget Kisd paa.  Sleffebov, en. 
"ten forreſte Fierdedeel af Svinet næft v. 
belien,” Moth. Fleſtkeboſte, en. Bags 
firting af Svinet. (Moth.) ſ. Bøfte. 
Fleſtefedt, et. det af Fleſt udkogte el. 
tit Stegning udſmeltede Fedt. Fleſtke⸗ 
kege, en. REggekage m. Fleſt i. Fleſfke⸗ 
heel, en, En aflang rund Kiedel, at 
loge Fleſteſtinker i; en Boſtekiedel. (Moth. ) 
Lleſtemad, en. Mad, ſom beftaner af 
Evinckiod. leſtemund, en. den, ſom 
—J— ſpiſer Fleſt. (dagl. T.) Zleſtke⸗ 
de, en. En halv Krop af et É£ tet 

Eviin, foruden Hoved og Ryg. lelfez 
enl, en. ſ. Sant. FSleſteſtinke, en. 

Vaglaaret af "et flagtet Sviin. FSleſte⸗ 
feg, en. Steg af Svinekiod, Svinefteg. 
Sleffefuppe, en. Suppe, kogt p. Svine⸗ 
ka m. m Svinerygsſuppe er en Art 
Vleſteſuppe. " Sleffejvær, en. det tykke 
Crineftind, ſom bedekker det Fede af 
Fleſtet. Svcer, Isl. Suardr, f. Gron⸗ 
vær] Fleſkeſendag, en. kaldtes til⸗ 
ſern Jaſtelavns⸗Sondag, fordi man da 
I ten catholſte Tid fidfte Gang fpifte Fleſt 
fr Faften. (Moth.) —2 et. 
Vand, hvori man har afkogt en Fleſte⸗ 
finte. (Rabbets Fortal. I. S. 68.) 

e, v. a. 1. flide i, ſonderrive Kiod, 
el. ffere ſtore Stykker deraf. At flefte i 
an Steg. (dagl. T.) At fleffe paa en 
boat „GSelhund 5: flenfe den. , 

2 cer. 1 

Slette, v. a. 1. [Isl. fietta,) ſnoe ell. 
fange" bsiclige Ting fammen ell. ind i 
derandre; ſaaledes af de udgisre et Heelt. 

At flette en Kurv, en Krands, flette 
daaret f en Pidſt. == Sletning, en. pl. er. 
1. Gierningen at flette. 2. noget, fom er 
flettet f. Er. Haarfletning. Hun har fit 
faar i fo tykke Sletninger. = Slette 
send, et. Baand, for fletteg ind i 

Baaret t. Prydelſe, eli. hvornred en Haar⸗ 
fetning ombindes, f. Cr. ved Bonderpi⸗ 
gers Bryllupsſtads. (AX. S. Vedel.) Flet⸗ 
tenietde, et. Gierde, ſom ikke fættes af 
Ris, men af lange Quiſte uden Sides 
grene, Hvilke, medens de ere grønne, flet⸗ 
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Flettegierde — Flikkeri. 

tes imellem Pale el. i Trærammer, naar 
de ſtulle anvendes t. Flyttefold. (Kraft. 
Olufſen.)  Slettefone, Flettepige, en. 
Kone el. Pige ſom fletter og pynter. An⸗ 
dres Haar, f. Er. Brudens t. Bryllup: 
pet. Slettetei, et. Baand o. d. ſom 
Bonderpigerne flette i i Haaret, og bære i . 
Nakken, naar de ſtaae Brud, ell. v. aps 

Sletteværk, et. - noget, 
ſom er flettet; flettet Arbeide. 

Slid, en, ud. på IN. S. Fliet. Holl. 
Viyt. Isl. flidtr, haftig.] 1... Iver og 
Stræœbſomhed I at arbeide af egen Drift. 
Flid i Studeriager. ”Lad dem v. Arbeid lære 
Stidens Løn,” F. Guldb. 2. Omhu, paapas⸗ 
fende Opmærkſomhed: At giore fig Slid 
med noget. 
Slids. 3. Med Slid 3: m. Overlæg , For: 
fæt. At gjøre noget med Flid. — Heraf:” 
flittig, ad). (N. 6. flitig.] 1. fom ans 
vender Flid, arbeidſom. En flittig Ars 
beider. At være flittig ved fit Arbeide. 
pinsen af den Slittiges Flid maa blive 
ans 

defættelfe.” Stoud. ”Slittig er den, ſom 
m. Omhyggelighed ell. mM. Uld Dypmært: 
fomber "gtør noget; arbeidſom er den, 
om gierne anftrenger fine Kræfter.” P. 
E. Miller. (jvf. virkſom.) 2. fom vids - 
ner om lid, ſteer, udføres m. Fliid, 

Omhu. 3. hyppig, idelig. flittig Kirbe⸗ 
gang. ”Da den, ſom gioer nogetm. 
Flid, pleier at anvende længere Tid der⸗ 
paa, br. ogſaa flittigt om hvad der ide⸗ 
lig foretages. — En flittig Skribent er 
den, fom udgiver den cne Bog efter den 
anden; men det fan gierne være, at ins 
gen af disſe Bøger ér forfattet m. Flid. 
Miller. — Slittighed, en. ud, pl. den 
Egenſtab at være flittig. ' 

Slig, en. pl. -€. den nedhængende, 
yderſte Deel af en Kiortel ell. et andet Klæs 
demon; egentl. den fpidfe Ende ell. Hior⸗ 
net deraf. (ud. Tvivl af Isl. Fleigr, en 
Kile.) Deraf: Ankerflig. 8. 
SUE el. Flikke, ci. på. Flitker. Lap, 

Klud, Stykke, hvormed noget bodes; ffær - | 

om Bod p. Skotbi. ſ. Bagflix. [Isl. Flick, 

gammelt, opflidt Klædningsſtykke.)] 
Slitte, v. a. 1. [I. fliden.] fætfe 

Klitfer paa, bøde, lappe. ; ”Han ba p. 
famme Tid et Skoe og Stovler flikker.“ 
Holberg. At flikke noget ſammen. At 
flikke paa et gammelt Huus (3: føge åt 
hielpe det f. en Tid v. ſmaa Forbedrin⸗ 
er.) "At flikke noget ind £ et: Skrift. = 
liffen, en. ud. pl. og Slilming, en. 

pl. - er. Gierningen at fükke. —- Slitter, 
en. i Gammenfætning: dem ſom flikker, 

likkeri et. 

boder p. met: En Kiedelflikker, Sko⸗ 
flitter. — 1. Klifning. 2. 

Dette Ardeide er giort med 

(fe, li l en Øfentetefes hane XI. 

nm 



Flikkeri — Fliſe. 
ÆRE . 4 ' 

flittet Arbeide. — Flitteord, et. overs 
odigt, indflikket Ord. 8 9.0) Slifs 
eværk, et. ſammenflikket Arbeide 
Slint, adj. ITydſt.) raſt, munter, 

hurtig i Gierning. En flink Pige, Kart. 
(Moth.) En fint Arbeider. (f. ferm.) 
»Paa ingen anden Grund, end fordi de 
troe, det lader flinkt og er Mode.” Rahb. 
O. T. VI. 491. — Deraf: Slinthed, en. 
ud. pl . . 

” —5 — v. a. 1. Ut flinke op, pudſe 
op, fætte Glands paa, give Syn. (dagl. 
ZX.) Den Pige. begynder at flinke fig op. 

1. Slint, en. ud. pl. [X. S. Flint.) en 
Steenatt, hvoraf Flinteſteen ell. Fyrſteen 
isres. Silex pyromachus. 
lint. Han var nær ved at fpringe 4 

Sine (om den meget forbittrede.) = 
lintglas, et. flint Glas, hvortil anven⸗ 

deg ſtodt Flint. flinthaard, adj. haard 
om Flint, ſternhaard. ( Kingo.) Slint⸗ 
ag, et. Lag ell. Leie af Flint, f. Ex. i 

Krid⸗ ell. Kalkbierge. 
2. Sliñt, en. pl.-er. IS. Flinte.] etlet 

Stydegevær; ent Sagtftint, oſſe. (egentlig 
Slintbeffe, cd. en Boſſe, ſom affyres ved 
Etaal og Flint; modſ. de gamle Lunte⸗ 
bøffer.) = Slintefolbe, en. den nederſte, 
tykte Deel af Flinteſteftet. Flintekugle, 
en. Boſſekugle. Flintelaas, en. Boſſe⸗ 
laas. FSlinteſtud, et. 1. ct Skud af en 
Flint, Boſſeſtud. 2. ſaa langt, ſom man 
m. et ſaadant Øfud naager. SLintefteen, 
en. En af Flint dannet og” tilhuggen flad 
Steen, fom bruges til Bøffelaafe; en 
Boſſeſteen, Fyrſteen. 
, Slip, en. pl. Slipper. IE. Flapp.] En 

"Tiden, fremſtaaende, udhængende Ende el. 
Flig f et Klædemon. En Slip af 

". flædet hænger ud. Slipperne af et Saar, 
(Isl. Flippa, labia vulneris.) Deraf: 

Flipkrave, en. d. f. ſ. Bladkrave. 
Alive, cen. pl.-r. et Slags ſmaa Fiſte 

af Brafen : Ølægten, fom findes j falt 
Vand, ft Aaer og Floder, Cyprinus 
Wimba,. ” NE . 

Slife, en. pl. - r. [Isl. Flis.] 1. et 
"tyndt, fladt Stykke, ſom hugges ell. ſtodes 
af en Steen. (ſielden br. det om Zræ,) 
færd. en flad, glat tilhu 
Gulvſteen. Marmorfliſer. Et Bord ind⸗ 
lagt m. Fliſer (af Porcellain ell. Fajance.) 
2. en liden Splint, Aare ell. Ujævnhed i 
noget, fom bør være glat. (f. v. n. flife, 
2.) En Slife i ct Bord. ”Derfon der er 
en Slife i Glasſet.“ Stoud. (om Skrivem. 
4 Embedsſ. 21 1.) 

ſom er belagt m. Steenfliſe. 
Fliſe, v. a og n. 1. hugge ell. ſpalte 

Fliſer. At flife Skiferſteen. 2, v. n, fætte 
Splinter, tabe fin glatte Overflade. (om - 
Zræ.) Dette Træ vil let fliſe. (fliſet, 
adj. v. ſom har Slifer, %) FØR er 

He 
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Gaard fom 

tervid og Svulſt.“ Bagg. 

Ter⸗ 

" el. Vandfald i en Flod. (V. 6. 

en Steen; 

Slifegulv, et, Gulv, ” 

omt rislende Band.” Ohlenſchl. 

Fliſe — Zlodſeng. 

blevet ganſte fliſet. Denne Steen har et 
mere flifet , — Brud. 

Slitsbue, en. pl.-r. Bue, hvormed en 
Piil afſtydes. (ifær om,de Buer, hvor Pi: 
len lægges p. en Stang; Arinbaſt. — 
Slits, en Piil. Moth.) ” . 

Slitter, et, ud. pl. IZ. Flitter.] det 
ſom glimrer, bar udvortes Glande; mer 
"uden indvortes Værdi. »Elſter, ſom Arins 
den, du Slitter og Pragt?” Ølene. == 
Deraf: Slitterguld, et. meget tynde Blade 
af Mesſfingblik, fom ligne Guld.  Slitter: 
Fram, Slitterftads, en… Stads, Pynt, fon 
glimrer, men har ingen Bærdi. Flitter 
vid, en, Vid ell. Vittighed, ſom fun uds 
vortes glimrer, men i fig felv ev falſt el. 
tom. ”Jeg fylder ef min Bog — m. Flit⸗ 

littig, Slittighed, f Sele Flittig, Flittighed, ſ. Flid. 
—* en. — —* . Flædi] 4 

Bandets regelmæsfigt afverlende Stigen i 
viffe Gave, ſom tilſtrives Maanens 
Solens tiltrætfende Kraft. Ebbe og 
2. Overſvommelſe, Vandflod. 
maal, et. den Hoide, Hvortil Bear 
ftiger i Floden. [IFei. Flædar-mål.] 4 
en vis Vandhaide i en Aa ell. Strom, der 
driver Vandmeller; ogſaa Slodemeal. 
Flodtid, en. den beſtemte Tid p. De 
en, naar Vandet bed Floden begynder et 
ige; ell. den Tid, Floden varer. 
Flod, en. pl.-er. [Sel Flidt.] et nes 

turligt vindende Vand af betydelig Ster⸗ 
relſe. Bakke og Ager famile fig t. Floder. 
Hvor Floder løbe ud i paver, faae te 
ofte - Navn af Stremme.” Sporon. = 
Slodbred, en. Landbredden langé m. ca 
Flod. —— en. Bugtning, (om 
en Flod danner I dens Løb. WMhlenſchl.) 
Sloddige, et. Dige f. lavt Land ell. Dank 
lan) v, eu Flod. Flodfald, et. N 

vd 

lodfiſt, en. Fiſt ſom lever i Floter. 
odtzud, en. Guddom, ſom de Gamle 

tænkte fig at have fit Sebe I en Flod, cl. 
hvorved de tænkte fig Floden fom et per⸗ 
ſonligt Veſen. lodheſt, en. et Fats 
tedyr, ſom lever i Afrifas ſtore Floder. 
Hippopotamus. Slodhvirvel, en. Hvis 
velſtrem, Malſtrom i en. Flod. od⸗ 
leie, et. Flodrende, Flodſeng. Slodleb, 
et. Vandets Løb i En Flo) og den Ret 
ning det tager i Flodrenden. (Kraft.) 
Flodmunding, en. Flodens Udleob i por 
vet. Slodrende, en. den Fordrvbuing 
i Jorden, hvori en Flod, Elv ell. Aa her 

Ålveus. (Moth.) flodrig, adj, t, Lob. 
har mange Floder Et flodrigt Land 

lodſand, et. det Sand, der findes p. 
Bunden af Floder. Flodſeng, en. d. 
. ſ. Flodrende. »Og ti ſlangelig Flod⸗ 
eng tvang, fra Sumpenes Dynd, Eks 

af" 



Flodvand —BSlor. 

van, et. rindende Band i Bælte, Aaer 
cy Floder, Flodvei, en. Reiſevei op 
(. nå ad en Flod. ”Bi valgte Flod⸗ 
veien,” (1 Modfætn. til Landeveien.) Bag: 
geſen. 
Flod, et. IT. gi ufé.] f: Flaad. i 

Flode, v. nm. 4. (har.) IIsl. foa.] ſtige 
ved Flod; om Havet. (modfat: ebbe.) 
»Era ſteer -det I det Sav, der floder cl. 
cbber.“ Arrebo. 
Flode, en. ſ. Flaade. 
Flok, en. pl. — Fe. IIsl. Flockr.] en 

ſanlet Mængde af Menneſter og Dyr. 
én Flok Ryttere. Gan var med i Flok⸗ 
ru. En Flok Faar, Gaé,'pøns. — 
FNoffetal, i flot᷑etal, adv. i en famdet, 
betodelig Mængde; i en cl. flere Flokke. 
”Xt denne Harpe fat farfamle Eder nu, 
fem for i Sloffetal.” Jacobi. — flotte 
vis, adv. 1. i Flokketal, I flere Flokke. 
Aienernes Tal, ſom flokkeviis fyldte 

Vrag i hver Sal.“ Pram. 2. hver 
ok f. fig, een Flok efter den anden. 

Feorene Élippes floffevijs. (ell. maaſtee 
Uitære: flokviis.) 

Sloffe fig ell. flokkes, v. rec. og n. 
pass. [af det foregadaende SIoF.] ſamle 
få i Flok ell. Flotte; blive Mange p. cet 
Sted. Folk begyndte at flokke fig. En 

Folfefrob flotfedes efterhaanden p. 
otvet. 

Sloffe el. STOR, en. pl. STER. IN. 6. 
Flog.] det, ſom er faa let, at det ved 
tet mindſte Puſt 
Zave, ſom af Silke, Uld,Her. (Lat. 
foccus. Plaut.) Sneeflokker. (VB. S. O.) 
Sloffilfe, en. et Slags raa ell. utvun⸗ 
hu Silk?, af ringere: Godhed. (Florot⸗ 
flfe.) Moth. (T. Flokſeide.) 

kigte 
er Heſtehaar. SFlorvaver, en. den, 
Im væver alle Slags Flor. 
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yver I Veiret; Fieſe, 

n. 1. give Flokter ved Slids 

. Flor — Flugt. 

Slor, en. ud. pl. [Xf Lat. flos 
reo.] 1. Planters Blomſtring; it. en 
Samling af blomftrende Planter, Blom⸗ 
ftring. Noſerne .ftaae nu i Flor. En 
ſmuk Nellike-Flor. 2. fig. Belftand, lyk⸗ 
kelig Forfatning. Landets, Videnſtaber⸗ 
nes Flor. Deraf: florere, v. n. blom⸗ 
ſtre; i egentlig og fig. Bemarkelſe. 

og fſAo- 

1. Sloret, et. (Tonen p. ſidſte Stavelſe.) 
et Slags Toi, vævet af Floretſilke 3: 
Silke af Silkeormens 
Spind (Flokfilke.) 
2. Sloret, en. pl.-ter. (Fr. Fleuret.) et 
Slags uſtadelige Kaarder, ſom brages v. 
Fegtesrelſer. 
Slormeel, et. ud. pl. det finefte Hve⸗ 
demeel. (V. S. O.) IJel. Fiur,, triticum 
fenuissimum. Haldorſen. Å 

Flos, et. pl. = fer, 1. et Slags Zøl, 
vævet af Silke og Kamcelhaar; Pinde. 

yderfte og ringefte 

. SF 

(2. 6. 2.) 2. overſtaarne Ulds ell. Sil⸗ 
etraade, hvormed Handſter, Iroier m. m. 

udſyes (floſſes) for at blive deſto varmere. 
(Jol. Flos.) I 
Floſſe, v. a. 1. ISIel. flosa.] udſye ell. 

bedæffe m. Flos. At floſſe et Par. Vans 
ter. [Et Stykke Tai (Silketsi, Bomulds⸗ 
toi] ſiges at være floſſet (ell. intrans, at 
fode) naar Irgadene I Enderne ell. v. en 
a 
noget af Jflætten tabes.] jvf. v. n. flokke. 

iderne blive loſe v. Slid, el. derved at - 

lot, adj. ogadv. [IT.og N. 6. flott.] . 
ydende, I Stand f. at flyde p. Band. 

daadigt, overflødigt. At leve flot.) 
Slue, en. pl! -r. [Jsẽl. Fluga.]' en tals 

rig Slægt af Inſecker, hvoraf Stucfluen 
(Musca domestica) er den almindeligſte. 
Ut have Fluer i Hovedet 3: være flygtig, 
vildhovedet, have gale Indfald. (Moth.) 
— Sluegift, en, Gift, ſom fættee for 
Fluer. Fluenet, et. Net, fom om 
Sommeren hænges over efte mod Bremſe⸗ 
og Flueſtik. ; 
Cider, ere udfyldte med aabent Zoli, der 
giver Luften Adpang, og hvori, Kied giem⸗ 
mes om Sommeren mod Fluer. Flue⸗ 
fmætfe, en. et Redftab t. at ſlaae Fluer 
hiel med. Slueſpy, et, id. Tale: Spye⸗ 

fluers Xg. Flueſpamp, en. En giftig 
Bladſvamp, ſom, udbledt I Melk, bru: 
es ſom Fluegift. Agaricus muscarius. 
luevifte, en. B. til at bortjage Fluer med. 
Flugt, en. ud. pl. [Isſ. Flag] 1. 

Gierningen at flye cl. flygte. - Af tage 
Flugten. At være p. Flugten. Slade 
Fienden p.- Slugt. 2. Fuglenes Bevæs 
gelfe giennem Luften v. Hielp af Vin⸗ 

"gerne. "At ſtyde en Fugl i Flugten. fig. 
at være i Slugten ad: være i Knibe, i 
Forlegenhed. (b. Tale.) 3, fig. den Fart 
hvormed andre Ting drives giennem uf⸗ 

⸗ 

Flueſtab, et. . Skab, hvis . 

t gisre et Skib fot. (I dagl. T. overs 

ø 

ten. Kuglens, Pilens Flugt. 4, en lige,” 
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BSiugt— Fiye. 280 Zihe — Byder 
nafbrudt einie. (i viſſa Tilfelde.) At ops: bedre, At lade ſine Klæber flye. "At fly 
fore en Bygning! i lige Slugt m. andre paa fine Klæder. At flye Wi en Stu— 
Huſe. Diſſe Agre ligge i een Flugt. Uere veent og ruddeligt, — Derimod: « 

Flunt᷑, et. Blink, Glimt. Deraf: flye til, ell. tilflye 3: ilde tilrede, beſudl— 
Slunfe, en. Ildgniſt, Funke. (B. 6.0.) 2. ſtaffe, bringe t, Veie. *Han vilde 

Slunfe, v. n. 1. 'v glimre,. glindfe; ham flye cen Advocat, der Sagen tur 
iftre, kaſte IMdflunÉer fra ſig. — fluns føre.” Hold. P. P. At flye een meget 

ende ny, ganfte nus (dagl. 2.) beſtille. At flye een af m. noget. ”5 
, Flux, adv. [JéL. og N. 6. flugs.] mig Børn.” D. Bibel 1550. (Gen. 30.4 

' med en Daft, ufortevet, ſtrax. Siig At flye i Zale, (Holberg.) ”Han let f 
” flur, hvad du vil. ”Slur jeg vil big nu til, og flyede ham, fom var nær st, 

- forradde.” Ohlenſchl. (Foreldede Bemærs Live igien,“ B. Thott. [Begge difle, h 
kelſer: næften : meget.) EK Almuen endnu brugelige Bemerkelſer 
Slyde, v. n. „flydt. (er og har.) i Skriftſproget, med Üxrette, næften ſe 
Isl. flidta.] 1. om Legemer, fom el ere ældede.)] 3. overantvorde, give i Han? 

fafte: bevæge fig frem. Bandet, Blodet Han glemte at flye mig Brevet. At fl 
flyder. . At flyde bort (føres bort v. ' noget hen t. cen. flye noget bort, fra f 
Strom.) At yde over. 7 parti hydende tilbage. ; 
bemærter ogſaa, 'odfætning t. faſt, Slye, v. in. og a. 4. T3%61. fya. 
Det. fom har Evne t. at flyde ell. rinde. At tade Flaͤgten, tomme: og sg —8 Å 

føre noget flydende, Dvægfelv,er et figen, forlade cen. At five for Fiende 
ydende Metal. (ivf. rinde, der i Als five af Landet, »Bedre ét at flye 

mindelighed br. om Ager og Floder, el. frde at fegte.“ P. Lolle. Da Lykken ſiyed 
om det, fom har en afmaalt, ſtadtg Ber tabte han Modet. ”Omfider Storm "vægelfe; og ftrømme.) 2. bæres ved fin Eg og Mattens Mulm adfpredeg.” ' 

- 

Lethed ovenpaa et flydende Legeme; fovom= 5, Frimann. 2. v.a. fine, holde fig fr 
Be ære flyder p. Vand. Den lettere At flye flet Selſtab. — Flyekraft, en. | 

ædfte flyder ovenpaa (en anden,) Vans af TF, Rothe brugt udtrytk for: tilbage 
det er her faa lavt, at Skibet ikke fan dende Kraft (NepulfionsÉraft) det mods 
flyde, Braget flød t. Lande. 3, Ved en af Sammenhængstraft, (Naturens Li 
Ep rog øen hed —— — fine I. 162.) 

tedet, hoor noget flyder. Bordet flyder ae . 
med Viin. Jorden, Gulvet flyder m. —8 sd, ore bor —— 

GWand. (2: er overfvsmmet af.) Et, Land, de Blive Avdne.”” Arreboe Deraf: 
fom flyder m. Melk og fonning. Liges v mygge blive fig ne Fint 
ledes ſiges: Saaret flyder >: vœdſter, giver fedte ok * yg, faae Fl 

Wadſte. 4. fig⸗- a) om viſſe Ting, der KØEN i ; 
ſtee m. Lethed og Gurtighed. Talen vil Slygte, vw. n. 1. (er.) [af Slugt. 
itke flyde for ham, En flydende Tunge, fludten.)] tage Flugten, fine. 
et flydende Vers. Bans Stlif er reen, Flygre ind I Feſtningen, ud af Landet. 
flydende og behagelig,” Gncedorf. b) lystig, adj. [af Slugt.]" 1. fom fn 

komme af, oprinde af; være en Følge af. ter fra Oted t. Steß, fiygtende. ”uR 
(m.ipræp. af) Der fan ikke flyde andet big og lystig ſtal du være p. Jorden 
end Tab af dette Foretagende. Det flyder 8 . Bibel.) 2. ubeftandig, forgængeli 
ikke af denne Sætning, at ꝛc. = Flyden, Den flygtige Lykke, Ungdom. 3. ugen 
en. ud. pl. det, at flyde. . Slydenhed foranderlig, letfindig. Et flygtigt Su 

aſtig ig Be 

=D 

- en, ud. pl. den Egenſtab at flyde, el. BWæfen. 4. fom feer m. Jil, ! 
at være flydende. ”Hvergang fafte Leges lig, ikke grundig. En ſtygti tras 
mer gaae over t. Slydenhed,” (T. Rothe.) ning. ”Alt dette ſtal ttfe være en flygt 
= Slydebom, en. Bom f. Indløbet f. Tante I min Siel,” Mynſter. Dette 4 

- en favn e. d. fom finder p. Vandet. beide, derne: Tegning er giort aft 
Slydebro, en. En Bro, fom ei er faft i flygtigt. 5. fom let bortdunfier. < 

” Grunden, men flyder p. Vandet. meré flygtige Dele. (t Naturtlæren.) . 

flere: rund⸗ veg 

⸗ ' g 

* 
& 
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Zite — iydeeſte. 

Flytte, v. 2. og n. 4. [360 Aytia.]J. 
f. act. bringe, føre noget fra et Sted, 
fer tet flager, til et andet. (movere, 
transferere,) At flytte et Træ i Haven, 
flytte fil Gods. At flytte fig hoiere op 
må ct Bord. Han veed ikke om han vil 
flytte Benene (om den Lade.) At flytte 
tat frem, ind, ned, om, tilbage, tils 
fu x. At flytte en Bondegaard ud (fra 
Sen p. Gaardens Jorder.) 2, neutr. 
rage fra en Bolig t. en anden, fra et 
Orholdeſted t. et andet, forandre fin Bos 
må (migrare ) Han er opſagt (af 
dersverten) og al flytte til Fordaret. 
It flytte fra Byen; flytte t. en anden 
&, At flytte ind i et Huus, hen i en 
salen Gode, = Slytning, en. Giernin⸗ 
xn at fintte. (fom v. a. og un.) Slyts 
mm, et. Flytning (m. Bibegreb af den 
Niilighed, derved forvoldes.) — Slyttes 
Mg, en. den ved Loven, beftemte Dag £ 
lorer, paa hvilken Forardring af Bopæl 
ke. Flyttefold, en. et bevægeligt 
Sicrte, hvori et Antal Faar indeluttes p. 
n Zordplet, for at afgræffe denne. Slyts 

set, collect. et Foli, en Nation, 
we forlader fit Fædreland el. Opholds⸗ 
kt, f. at nedfætte fig i et andet Land. 
Et nat Flyttefolk fon efter det andet, 
y dette maatte forvolde 'de førfte Befids 
ere af kandet) mange Fortrædeligheder.” 
Baltterg. —— Slyttefærd, en. Flytning ; 
Herningen at flytte. (Moth.) flyttes 
mg, ad. rede t. at flytte — re 
slet leg, af Borgerlig Cyffalighed er 
— ** »Rord. Brun. Flotte⸗ 

d. ſ. ſ. Slytrefold. (Olufſen.) 
egods, et. £Løcøre, ſom flyttes. 

fvetetid, en. den lovbeſtemte Tid til Fors 
ig af Bopæl, efter foregaaende Op⸗ 

Slvve, v, n. fløis floien, floiet pl. fleine, i 
ft.) [36 dinga.] 1. bevæge fig frem ved 
Jilr af Binger, og hævet over Jorden. (om 
kgl.) Sirudſen flyver ikke; men løber 
t.udfpilede Vinger. flyvende Dyr (2: de, 
mm have Vinger.) Han vil flyve før hun 
Seer Flædre (el. Vinger. Om den, fom vil 
aetage ſig det, haniffe er voren.) 2. uegentl. 
3 fg, om det, fom bevæges frem og til» 
tår v. Binden,'<l. om det, fom bevæges 
lt. overordentlig Haſtighed. Haaret flei 
am om Ørene. æbdet flei fra hende 
Bandet, Han flei affted (om den, ſom 
tår ell. vider bort i førfte Jil.) I flys 
ende (meget ftor) Haft. Med flyvende 
Urulede) Faner. Huſet, SÉibet fløei £ 
unten (v. Antændelfe af en ftor Mængde 
tud.) = Slyven, en. ud. pl. Giernin⸗ 

tt at flyve. (om Fuglene bruges ofteft 
flugt, en i emmernc. (flyvende 
baerte.) == Slyveaffe, en. Aſte, fom v. 
ittſers ell. Metollers Smeltning kommer 

21 

men nu og da in 

Mm 
LJ 

Zihveaſte Flæbedigt. 

t. af blandes m. den ſmeltede Maſſe. (BLD; 
S. Skr. 1802. &. 178.). Slyveblad, 
et. Skrift, Tidsblad, ſom udgives arke⸗ 
viis, enten for eengang, ell. til viſſe Ti⸗ 
der. Flyvebret, ct. Bræt udenfor 
Flyvehullet p. en Biſtade, fra' hvilfet - 
Bierne tage deres Flugt, og hvor de fætte 
fg, naar de komme hiem. (Fleifder.), 
Flyvedigt, ct. Et fort, haftig og let res 
vet Digt. (Baggeſen.) flyvefærdig, adj. 
i Stand ft. at kunne flyve. Slyvegigt, 
en. Gigtfmerter, fom ikke ere beſtan pe, 

| brinde fig. (Moth.) " Slys 
Wilk en. haſtig opſtaaet Grille, Ind⸗ 
a 
vrens Slægt, der vorer ſom Ukrud Gæ: 
den; vild Havre. Avena Fatua. Sly⸗ 
vehul, ct. Hullet p. en Bikube, hvor⸗ 
igiennem Bierne finve ud og ind. Slys 
—8 et. Indfald, ſom man plu 
felig faaer'og haſtig lader fare. »Enhver, 
for hvem Xgteſtab ikke er et Flyveind⸗ 
SÅ Rahb. Slyvehiærlighed, en. En 
aftig opftaaet og haſtig udſlukt Klærligs 

hed, ”Et Par Wgtefolt, der have taget 
hinanden af en Slyvefiærlighed, der f. 
længe fiden er forbi.” Rahbet. Flyve⸗ 
Fuller, en. Kuller, hvoraf Heffen nu og. 
da pludfelig anfaldes. Flyvelyſt, en. 
En haftig opſtaaet Lyft, der lige haſtig 
forggaer. »Din Slyvelyſt forfvinder.” 
Evald. (Balders D.) Flyverygte, et. 
omlobende, loft Rygte. Flyveren, en. 
Røn, ſom vorer op p. Mure og i gamle," 
hule Pileſtammer af.Bær, fom Fugle 
fore did. (Moth.) Slyveſand, ct. mes 
et fint og let Havſand, blandet m, Støv, 
om af Vinden føres i Mængde ud over 
Landet og gier det ufrugtbart. Flyve⸗ 
ffrift, et: Et lidef, af fan Blade ell. 
Ark beftanende Skrift. Slyveffytte, en. 
Et Redſtab, der ifær br. ved Klædes og 
Bomthldsvævning, for, ved Hielp af en 
mechaniſt Indretning, med ſtorre Lethed 
at flaae Jflætten ind, end dette ved den 
fædvanlige Vaverſtytte el. Zaandſtytte 
fan ſtee. Flyvetanke, en. haſtig ops 
ftaaet . Tanke. (Kingo.) Slyveridende, 
en. lss, ufitter Tidende cl. Beretning. 
(A. S. Vedel.) = —8 en. over⸗ 
maade ſtor Haſt. lyvhede, en. Hede, 
ſom haſtig opkommer og forgaaer. (f. Cr. 
iSygdom.) Slyvſpring, et. at ride i 
Flyv pring 2: t ftærk Galop. (dagl. T.) 

læ, (€l, Slæg.) en. En Fugl af Snep⸗ 
peflægten, (Scolopax.) graa af Farde. 
(Rotb.) 

Slæbe, v. n. 4. (har.) græde fom ef 
Barn, længe el. uden Aarſag. (m. For⸗ 
agt og I dagl. T.) At tale, fige noget i 
en bende Zone. (I. weinerlich.) - 
== Slæbedigt, et. ſpottende Udtryk om et 
flet, fmaglsft Klagedigt el. elegiſt Digt. 

vw . 

v 

. Slyvehavre, en. Plante af Ha⸗ 

AJ 
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læbedigt — Zloi. 

»Det, han havde imod hine Flabedigte, 
var ikke, at de vare Elegier; men af de 
itke vare gode Elegier”. RKahbek. — Flæ⸗ 
ben, en, ud. pl, Gierningen at flæbe. 
Slæber, en. pl.-e. Cen ſom idelig flæber. 

Slæde, v. a. 1. (af flad.) hugge flad 
og glat, Af flæde en Tommerſtok. (Moth.) 

Slædføre, f. fledføre.  " ' 
F Slæg, en. pl. d. f. et bang Navn p. 

ere andplanter, f. Er. Iris pseudaco= 
rus og fl. ”Over det m. gule 
ver det brede Slæg, fom Junos Sendes 
bub har Tåant fit Navn.“ (Sris.) J. 
Smidth 

Slætfe, v. a. 1: og flakte, flakt. ſJot. 
fleika.]. ſtille noget heelt fra hinanden. 
(ifær om det, ſom er, 8 ved Adſtillelſen 
bliver fladt.) At flække en Tvebak, en 
Sild, et Stykke Træ. — Flakkeſild, en. 
i. d. ſ. Sild, ſom flekkes el. opſtœres, 

helte og røget, 

Slæfe, v.n. A give fig fra hinanden, 
- give fig ud, ftaae ud. (8. &. O.) Slæf leſe, 
en, et hugget Saar, en Skramme. 
Moth.) i i 
Slede, en. ud. åg [A. &. Flete. Isl. 

Flautir, pl. Melk, flaaet t7 Sfum.] de 
fedefte Dele af Melken, der fætte fig 
øverft p, denne i Karret. — Flodeiis, en. 
lisfroſſen Fløde, blandet m. Sukker, XRg 
o. a. ſom ſpiſes. (jvf. Jis og —** 
Fledekage, en. et Slags Pandekager, 
hvortil Flode bruges. Moth. (Sadledes: 
Flodegred, Flodevafler, 0. fl.) Flode⸗ 
kande, Sledepotte, en. Kar, hvoraf 
(øde ſtienkes. Flodeſtee, en. Skee, 
vormed Flode oſes. FSlodeſtind, et, 

den fede, tykke Hinde, der fætter fig oven 
paa kogt Fløde. ”F, hvis Kundſtabs 
—8 endnu er tyndt.“ Bagg flo⸗ 
deffiægget, adj. i Spot om et Manbfolt: 
buunhaget, ung og flælen ell. qvindagtig. 
En fledeftiægttet Konge hiſt p. Thronen 
fad, og ſov m. Sceptret Ii fin venſtre 
Haand,” Ohlenſchl. (En Flodeſticg. 
Moth.) 

Slede, v. a. 1. tage Floden af; afflede, 
ſtumme. (ſom oftere bruges.) At fle 
en Bette Melk. (Moth.) , 

- Slee ell. fløde, v. n. 4. [af Flo ell. 
Flod 5: Sl0d, fluxus maris. Jél. flæda, 
fida, overſtylle.] flige, komme tilbage m. 
Floden. (om Havvandet; modfat at ebbe.) 
Arreboe. Moth. Nu forældet. Deraf: 
Flodſand, et. Gruus og Sand, fom røres 
op af Stormen og kaſtes t. Havbredden. 
Moth. 
Floi, an. pl.-e. 1, en bevægelig Plade 

af Kobberblik el. desl., der fættes p. En⸗ 
den af en Stang ovenpaa Taarne og 

ufe, for åt vife Vinden; en WVeirhane. 
eraf: iſtang. IN. S. Fluͤgel; 
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rone ſpex⸗ Bindue. 

giei — FE 
beffægtet med fliegen, flyve. IS 

" mærføfen 2—6 af Siighed I Skiei 
Stilling eller Bevægelfe med Binger 
2. de yderſte Ender. af en I linier opftill 
Her, cl. af en mindre Afdeling af Krig 
folt. Hoire, venſtre Sloi…… At betal 
Floiene m. Rytteri. 3, en Side & 
Længe af en Bygning, der har flere; d 
en Zilbygning ved Enden af et fun 
4. Halvdelen af en dobbelt Dør, ell. af 

5. en af de bevægelige Dele | 
et Øtiermbræt. 6. den Deel af et Sla 
bord, fom fan flages ned; en Tilfætnis 
t. Enderne af et Spiſebord, ſom ta to 
des et Fleſbord. — Sleibygning, & 
Bygning, fom har flere Fisie Ste 
mand, en. den Mand, der ſtager Øberit ell. 
Floien af et Antal i Linie opſtillede Soldatt 

Floiel , ef. u d e Er ” [øp of. Flu. eel 

ældre Sv. Flogel, Flaghel; hvoraf Sl 
gel, hos Dolberg.] et Slags overjkaar 

ilfetet, ſom paa den ene Side hav meg 
tæt og fiint Laad. At flide Floiel f. & 
mod,3: bruge det bedre, det fom ef 

dt, fordi man itke har detringere. — Ga 
Fleiels bruges ſom adj. En Sl 
Kaabe, Hat, Kiole. ”Paa' Vatmå 
Troie man ef fætter Floiels Knap 
Holberg. — Undertiden ogſaa i Sam 
fætninger: f. Cr. Floielsbaand, Slet 
blomft, Floielshue, m. fl. - 

Sløite, en. pl -r. IN.S. Flerte. > 
Floͤte. Ital. Flauta.] et muficalſt 
ſtrument, dannet fom et huult Ner, 

den, ſom rn 
Huller i. At ſpille, blæfe p. Floite.: 

Sløitemaljer, en. 
Floiter. Stoitefpil, et. Gierningen 
ſpille paa Floite. Floiteſpiller, cn. 
ſom forftager Konften, at ſpille paa Fleit 
Sløitetone, en. Tone, fom ligner id 
tens ell. frembringes v. en Floite; 2 
telnd. Floitevæerk, et. en vig De 
et Orgel, el. en. Indretning etr 
fom frembringer Fleltetoner. | 
Sloite, v. n. og a. 41. (har.) 1. 
ligne Floitens Lyd m. Munden. At fi 
ad en Hund. At fløjte en Melodie eft 
2. ſpiſle p. Flølte. At fløite efter Ko 

de At (fløite et Stykke. = Sleiten, en. v 
J. Gierningen at floite. — Sleiteri, 
delig Fleiten. “Halv Vaaren er fo 

" før hun begynder m. fit Sløiteri”” Te 
Sleiten, adv. [formodentlig af fl 

borte, tabt, tilfat. Han er alt fler 
Pengene gik fleiten. (d. Tale.) ” 
Tankerne tilfidit gaae med.” 
gefen. (Angd. Arb. I. 95.) 

Flos, en. (jvf. Slab.) gabende, 
gende Mund, (Y$ det lave Hverdag 
men" ikke Almuens, dr. det fom 
ord om en ubetydelig el. dum og 
færd ubehagelig Perfon; en Sum Sapå 
Deraf: Slosmund, en. (Psrjon, " 



m fig Mund) og flesmundet, adj. (I Ta - 
Lelebtug.) 
Flette, ſ. flytte. 
Slate, en. pl. Slotfer. IT. Floͤt.J et ft 

I mere Tider af det T. overført” Ord, 
herred betegnes et mindre tykt, i Alm. 
naften Dandret Lag af- en Steens ell. 
dictgart, imellem to Maſſet el. Hovedlag 
sf en anden, el. imellem Lag af fo for⸗ 
Milige Biergarter. (jvf. Gang, 10. og 
Lie, 4.) ”Gangeneé og Sletfernes Strvg⸗ 
sing.” Schytte. indv. Reg. II. 146. ”3 
x magre Bierge ere Leierne ſodvanligen 
me, og bære da Navnet Sletfer.” 
dechedorff Geogn. 173. — Sletsbicrg, et. 
l.-e. Bierge, ſom f. det mefte beftaae. 
f næften vandret ſtrygende Lag ell. Flot⸗ 
tt, og fom mn. Henfyn ft. Alderen følge . 
fer Dergangsbiergene. ”Alt hvad der 
Senfcende t. Alderen gaaer fra det 

fie Steenkul, indtil det yngſte Gibs, 
me henregnes t. Flotsbiergene. Breds⸗ 
af, (Flobierge. Dluffen om Brændfel. 
%.)— Fletskalk, en. Kalkſteen i Flots⸗ 
nye. (Olufſen.) Saaledes: Flotsſand⸗ 
ter ' . 

Fnes, et. Trevler, Smaadele, ſom 
Tee frabes, gnides af noget. (8. S. O. 
! fnefe, plukte, pille lsſelig af. Moth.) 
fast, et. ud. pi. en ſmitſom, ondar⸗ 
t Sudføgdom, ber frembringer Kløe. 
Xoth har v. at fratte, rive, pile, kloe 
. Fingre og Negle.) 3 Snatmid, en. 
Clagé Midder, (acarua) fom findes i 
Hen hos dem, ber have Fnat og Udflæt. 
tetmiddel, et.” Lœgemiddel, &m bruget. 
td Fnat. Snatfalve, en. Salve imod 
lt, — fnattet, adj. befængt m. Fnat. 
ufe, v. a. 4. (har.) fee, med under⸗ 
it, tilbageholdt Latter. — Fniſen, en. 
„pl. Gierningen at fnife. ! 
Sug, et. pl. d. f. de finefte, letteſte 
fe af uld, Silke, Garn, Duun ed. 
L, ſom, naar de Isénés, ved deres 
fxt flove ſom Støv om i Luften. ”Ct 
un, fom fig f. Vinden fnoct , og fynter 
it ned t. Jord.” HOhlenſchl. 
Suvje, v. n. fityfede ell. fnos, fnyfet. 
kj [Jẽl. ſnasa.] 
att og lydeligt glennem Neſeborene, 
I Dyr af Vrede ell. iltaalmoͤdighed. 
m fnyfer-Mædfel og Død, fom den, 
lige Seft under Vaabnencés Bragen.” 
Hk. — fig, om Menneſtet: at e af: 

fulngen at fnyſe. ”Storm var hans 
lt, og Fnyſen hans Smiil,” Hertz. 
jod, en. pl Sødder; men Fod, near 
bemærler et Længdemaal. [Is. F 
ten nederſte Deei af Benet hos Mens 

og Dyr, med hvilfet den forbindes 
Fediedet. Deraf: at falde til Sode 
punge fig, . give efter. For Sode, 

' s 

udftøde Aanden 

dtr.]. 

N . U 
« ' A 

. vod⸗ Fodfæfte.” al 

Sag ſtaaer p. Jette Fodder. Armeen 
flaaer p. Krigsfod, Fredsfod. At komme 

p. fin egen. $ 
Moth.) d) 
Ting tages el. behandles, At tage noget 
p. en alvorlig, eftertrykkelig 500. 
myntning af Penge efter en vis Fod. 
(Myntfod.) e) i Bersfæren: to ell. flere 
m. hinanden i Berfemaalet forenede Sta⸗ 
velfer; Versfod. (Lat. pes.) Verfet har. 
en Sod for meget. f) t nogle TIfælde : 
det nederfte af en Ting, Foden af en 
Seng. (modſat Hovedgierdet.) At ffrive 
p. Foden af et Ark Papir, af et 

pen.) = Sodangel, en. (I, Fußange 
Jern, m. ſpidſe Pigge, ſom ſtroes p. Jor⸗ 
den, for at ſtade fiendtligt Rotteri ell. afs 
ſtriekke Tyve fra Haver o. d. (Moth:) 
Sodbad,.en Band, hvori Fødderne alene 

den meſt kiad⸗ Bates. Fodbalde, en. 
fulde og fremſtagende Deel af Fodbladet. 
Fodblað, et, Fodens underfte Flade fra Hœ⸗ 
len t. henimod Tœerne. (jvf. Sodfvang.) 
Fodbred el. Fodsbred, en. ſaameget, ſom 
Breden af en Fod.Ikke en Fodbredkand. 
»Skisndt el en Fodbred blev f. Rigets 
Grendſer lagt.” Storm. 

odesbred f. ham vige?” Hold. P. P. 
Sodbræt, et. Bræt til at fætte Fødderne 
tmod, f. Cr. pan en Vogn. Fodbakken, 
ét. Bætfen t. Fodbad el. Fodvaſtning. 
Fodfald, et. Sierningen at kaſte fig ned 
ov eens Fødder. At gisre Sodfald for 

ten. (MNoth.) Sodfolt, et. n, s colt. 
Kulgefolt, —&ã t. Fods; modſat Rht⸗ 
teri. 

"4 
i 

ude 

ocu⸗ 
ment. Foden af et Bierg. (modſat ops 

ng —— dn han vel 
turde fige, jeg bør, for han er Degn, en 

fle, af bævngterrighed. — Snyfen, en. F ed f. ham vige ? *. 

odfæfte, et. Sted, hvor map 



fom forbinder Foden m. Benet. 

fodleft Dyr.” Arrebo. 

ed 

E Bodfæfte— Fodfteb. s 

ſaadant Sted, At fade, have, komme t. 
odfæfte.. ”Itfe en Plet mere t, Fod⸗ 

æfte p. Amerikas Faftland” M. Fod⸗ 
Hang, en. En Fodgængeré Gang, naar 
han itfe løber; eller Heſtenes Skridt. Bi 

: gif en ganfte jævn Sodgang. ”At Heſtene 

Fodgarde, en. Livvagt t. Fods. 
5 en. . Grund til at hvile paa (Bar 

iffe kunde gage uden Sodgang.” Baggel 
00 

6.) ”Den Sikkerhed ag Tvanglsshed, 
ev fnlidt mere. Liv, Aand. og Folelſe 

vilde være en ypperlig Fodgrund.“ Bagg. 
Fodgenger, en. Perſon, fom gaaer, kom⸗ 

mer, veifer 1, Fods. At være en god 
Sodgænger. Fodjern, et. Boile og 
Lænte EN fæftes p. Forbryderes Been. 
Fodknegt, en. Goldat t. Fods, Infantes 

rift. (forceldet. Fodkys, ct. Giernin⸗ 

en at fyffe eens Fod. At ſtedes t. Fod⸗ 
s hug Paven. Fodled, et, Ledet, 

fodler, 
ådj. let t. Fods, let t. at løbe, (Arrebo.) 

odles, adj. ſom ev uden Fodder. ”Er 
(2 i Fodmaal, et. 

aal af en Fods Længde. Fodmael og 
Alenmaal. Fodpoſe, en. ' foret Poſe 

cl. Gæt, hvori man. p. Reiſer giemmer 

Fodpoſt, en. Poft, 

Sodruttning, en. Ruſt⸗ 
5 

og tillige er vid og rummelig. 
Kiortel 

et. Slag, S 
oᷣxſeg »Den grønne Lede. flyer, og v. 

fodfner, adj. - hurtig i Gang ell, Lob, let 
t. FSodſokke, f. Sotke. od⸗ 
fot, en. Gigt i Foden, Podagra. (gam⸗ 

Sodfpor, et. d. Indtryk, Mærke 
af en Gaaendes Fod. fig. at træde i sens 
Fodſpor 2: efterligne am. 2. Fodtrin 

p. Bæven, ſom Væveren træder paa, f. 
at ſtile Rendegarnet ad, naar han kaſter 

Spolen igiennem. (Moth.) Sodfli, en. 
Bei for Gaaende, Gangvei. Hodſtykke, 
et. 1.“ det Fommer, ſom i et Vuus af 
Bindingdvært. hviler p. Grundvolden. 2. 
Fodſtykret af en Seng, Euñdeſtykket v. 
Ineeee ” Sodftød, ct. 1. et Stod m. 

oden, 2 noget t, at fatte Fodderne paa. 

' 

* 

- 
. 

fan ſtaae faft; el, det, af man nager et 

N derleie Soderlen, en. d. É J. røve 

FZodſvang —Foderio. 

(Moth.) Sodfoang, en. 
under Fodbladet. (Kingo.) Fodſek, er 
Fodpoſe. Fodtraad, et. d. ſ. f. Fat 
trin, 3. (Moth.) Sodtrin, et. 1. Fol 
ſpor. 2. et Skridt, Trin. 3. noget, for 
man træder p. for. at ftigé op, ell. et Iris 
fom man, fiddende, hviler Fødderne på 
Sodtræ, et. det Tommer I en Guusbu 
ning p. Landet, der ligger langs m. Je 
den, og hodri Etolperne indtappes: Id 
ſtykke. Sodtvæt, en. Bierningen 
vaſte Fødderne.  Sodtet, et. alt de 
man brugev f. Feoddernes Beflætnig 
Fodtommer, et. Tommer fom fan brug 
el. er brugt t. Foden af et Huus. føl 
vand, et. Vand hvori Fodderne bade 
Fodvaſtning, en. Fodtvæt. Fodve 
en. Fodſti Gangvei. Sodværf, ci 
Vært, Pine i Fødderne. Fodsfied, é 
—* kridt. ”Dem — fan du et SON 
cd Åtte trænge.” Arrebo. 
Sode, v. a. 4. [af Fod.] faae Fod: 

»En faft Grund at fode paa.” T. R 
"Hvorledes føler bu dig da at fode p. 
tætte Steen og den funge Jord?” Cam 
(3 Giælland br. Zalemaaden: fod 
til Heſtene, naar man vil, de ſtulle 
Foden, hvormed de træde p. noget, 
Sorden.) NR 

1. Soder, et. ud. pl. udtales ofteft 5 
[A. 6. Fodre (og Foda, Fodor, & 
neftef ode.) T. Futter. Ilden Foix I 
føde.] 1. det, fom gives Heſte og ds 
t. Fode. Deftefoder, Denfefoder. ”3 
og Sod gisr Folen god.” Ordſpr. (Not 
At fætte en Heſt paa Foder hos en Vet 
(lade den der opføde, fore.) 2. farmg 
Foder, fon p. eengang lægges for et Kt 
tur. Geften har faaet fit andet SÅ 
(i denne Bemærkning med pl. liig sf 
Kon ffal endnu have to Soder.) = 3 
derart, en. et viſt Slags Foder. 
derbaas, en. Afdeling i en Stald 
Foderet lægger for Kreaturet. (f. Da 
Foderbonne, en. Gu Afart af den a 
belige valffe Bønne, der dyrkes i Me 
ſom Fodervært. Vicia faba minor; 
bonne, Gvinebønne ¶ Dlufſen.) 38 
gield, en, det, fom betales for al 
et Kreatur. Fodergræs, ef, en Se 
art, tienlig t. Foder.  Soderheve 
Havre, ſom br. t. Foder; modſate 
—* FSoderkarl, em Karl, & 
orretning er at fore og paſſe DEM 

en Stald, el. fom har Opſyn m. % 
Staldkarle, (Foderknegte) der 
Gierning. Fodertifte, en. 
foder giemmes i Stalden. per 
en. den Tilſtand hos Guudder, 
af Sygdom væmmeg vr 

Huulhede 

Foderlo, en. A Xen 8 " 
deſte⸗ og —ES glemmer, 

— — — 



Fodermangel — Fog. 

sangel, en. Fodertrang. Fodermeſter, 
2. Staldbetient, ſom hat Opſyn m. 
peftefoderet, og m. Foringen. oder⸗ 

lente, en. Foderurt. Soderpofe, en. 
Pale, der bindes for Heſtens Mund, med 
reder i. odergvæg, et. Avæg, ſom 
afores. Foderrod, en. Rod cl. 
Jertfrugt, der br. t. Avegfoder. Fo⸗ 
ſerſteffer, cen. v. ſtorre Heſtehold ell. 
ztuttetier: en Betient, ſom varetager 
fetiagen ell. uddeler Fodret t. de beftemte 
uͤder. d, en. Staldſtud, ſom 
its. Foderſeek, en. Gæt hvori Heſte⸗ 
oter fores p. Reiſer. 
Mangel p. det fornødne Quvagfoder. 
Bredmangel ev vel tung, meer tung dog 
fodertrang.” Reim. fodætrang, adj. 
sm medfører Fodermangel. Et foders 
rengt Aar. (Olufſen.) Foderurt, en. 
et ſom ev tienlig t. Ovægfoder, og m. 
jotdeel dertil fan dyrkes; Foderplante, 
igeledes: Fodervext, en. ( luffen.) = 
ore (fore), v. a. ſ. nedenfor. 
2, Søder, et. ud. pl. [udtales fæbdvanlig 
igeſem det foregagende: Foer. T. Fut⸗ 
ir. E. Furr. Fr. feutre, Pelévært.] 
kt, hvormed noget, ifær Klæder, ind⸗ 
tentigen bedekkes; Dret. 
Filfefoder, => Deraf: Foderdug, en. et 
Erette Tei t. Foder. Foderlerred, et. 
lecred ſom ifær br. til Foder. Foder⸗ 
mært, et, ud. pi. (ſtrives ogſaa: Foer⸗ 
mært.) v. ſ. ſ. Pelsvært, (fordi bet br. 
om Foder.) I 
3. Foder, et. A. 6. Fodre. Goth. Fodr, 

hera.] det, hvori en Ting indfluttes 
br at bevares el. føres p. Reiſer; Giem⸗ 
i. Deraf: Flaſtefoder. J Stedet for 
ile, tilforn mere almindelige Ord br. 
la i endeel Zilfælde: Foderal; f. Cr. 
ihr-Foderal, (af det TZ. Futteral.) 
Fodte el. fore (ſom er den almindelige 
rl og Skrivemaade), v. a. 1. [af Fo⸗ 
kr,] I. (af 1 Soder.) at give Foder, 
ie Heſte og Kreature Føde. At fodre 
fore) fine Heſte godt. Åt fore med Havre, 
2 palm, At fore af 3: give Queget det 
ide Nattefoder. (Ordet br. iffe om alle 
der, fom gives Fode. Man figer ikte let: 
t fore Svtin,, Gunde, Gæs, Canarifugle; 
Ben: at give dem AÉSde.) 2. (af 2og 3 
joder.) beflæde noget indvendigen ell. uds 
xndigen; færd. forſyne Klæder' indentil 
1. Dræt el. Underfoder. At fore en 
verkiole me Silketsi. At fore et Anker⸗ 
bug. (omvinde det p. viſſe Steder m. 
labelgarn.) = Heraf: Fodring, Soring, 
F Gierningen at fore. Kreaturenes 

ng, ' 

Fodſe, v. a. 1. [af Sod.] ſparke, fløde 
n. Foden. 

Foervark, (Fodervært.) f. 2 Foder. 
Jog, et, KAN Fink, Fok.] kaldes def, 

Lerredsfoder, 

Fodertrang, en. 

— 
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naar noget fyger for Vindens men Ordet 
bruges ſielden allene. Jvf. Encefog pg 
fy E. 

yder, et, pl.-er. 1. en Fogeds Em⸗ 
bede 2. en Landftræfning, der ſtager 
under en Foged. É… 
So ed, en. pl. = er. IT. Vogt. So. 

Fogde: formodentlig ri Lat. advocatus.] 
1. i Alm. a) den, ſom bekleder viſſe 
Dommerembeder og lignende Beſtillinger. 
S. Birkefoged (Birkedommer), Byfoged, 
Serredsfoged, Underfoged. Kongens Fo⸗ 
gediKiøbenhavn. (m. beft. Art. Sogeden 
ell. Fogden. ”Det I vor Lov er fat, at 
Præften Tiende ſtal have, Sogden Stat,” 
Solb. P. Paars.) b)y den fom, i viffe - 
Tilfælde, har Opfyn m. Andre; f. Bon⸗ 
defoged, — Ladefoged, Ride⸗ 
oged, Stovfoged, Sognefoged, ꝛc. 2. 
Norge: den bedemand, der indtræs 

ver de kongelige Skatter. = Fogdegaard, 
en. Gaard, fom en, Foged Voer paa. 
(Holb. P. Paars.) — Sogedinde, en. En 
Fogeds Huſtru. (Solberg.) — SFogedkorn 
et, (ell; Sogdeborn. Moth.) en Aſgite 
Korn 2. Herredsfogeder og Birkedommere. 
Sogedtienefte, en. En Fogeds Embede. 

of, en. det nederfte Seil p. Fokma⸗ 
ften (Fokkemaſten) p. ſtore Sktibe; og p. 
mindre: det trekantede Seil, ſom gaaer 
ned t. Forſtavnem — Deraf: Fokkemaſt ell. 
Sokmaft, en. den forreſte Maft p. tres 
maſtede Skibe. Sottemærs, Fottkeraa, 
fy fl. ' 

s gold, er. pl-e. [€. Fold, %. 6. Fald, 
Falæd , stabulum, Isl. Fald.] Indheg⸗ 
ning, Indelutte t, atindfætte Kreature I, p. 
Marken el. ved et Guus. (f. 51 ttefold.) 
Deraf: folde, v. a. At folde væg, at 
fætte det i Fold. (Moth. ſieldent.) . 

Sold en. Solde, en. pl. Folder. [IA.S. 
Feald. T. Falte.] 1. En ombølet, ſammen⸗ 
lagt Deel af et boleligt Legeme; et Læg. At 
lægge noget iSolder, Sold p. et Blad Papir. . 
2. de udſtaaende, runde Lag, der af fig 
felv fremkomme i Klædningsfiytter ved 
Trykning el. ved Nedhengen. Denne 
Kiole falder godt i Folder, ”Med Skior⸗ 
ter, ſom i lette Solder gled — til Fods" 
derne.” Baggeſen. — Soldetaft, et. den 
Maade, hvorpaa Folderne i en hængende 
Klædning ere angivne i et Maleri ell, p. 
en Billedſtotte. Foldekrave, en. Hals⸗ 
krave, ſom er lagt I Folder, foldeviis, 
33. Folder, ſaaledes, at noget ev 
oldet. ” 

Folde, v. a. 4. lægge I Folder el. Læg. 
At folde en Krave, folde et Brev ſam⸗ 
men. At folde fine Hænder 3: lægge dem 
ammen. At folde Klederne ap om fig. 
t folde noget ud, brede ud, hvad der er 

ſammenfoldet. (f. udfoldet.) = Soning, 
en, Gierningen at folde noget, — Folde⸗ 



i BSeldebtenk — Folk. - 

(Mol H-) 
an bøics ned i Skaftet. 

tfeng. 
el. Læneftol, ſom fan foldes ci. boies 

(Woth.) 2 

Sole, en. pl.-r. [IIsl. Foli.] en ung 
Heſt. (fra det andet t. Slutningen af det, 
fierde Aar.) == Solemefter, en. Betient 
v. Øtutterier, fom har Opſyn m. Fol⸗ 
hopperne under og efter Folingen. 

Sole, v. n. 1. (har.) out Hoppen,;: at 
fode, fafte et Fol. — Soling, en/ det 
at fole. — Foletid,den. den Tid, da en 

. Doppe foler, ell. ſtal til at fole. FX fole 
, haves ogſaa Udtrykket: at være i Sol 5: 

hj 

Thyendet, f. Cr. p. Herregaarde.) 

Folkefærd.) 3. dén ftørre Mængde af 
Q 

Ugen leve i cct Land og i en Star; 

være drægtig,; om poppen. Efter Moth 
ogfaa om Hunden og Katten. - 

"Sohant, en. pl.-er, en Bo) i Folio, 
ell. hvis: Blade udgiere halve Ark. . 

Folk, et. pl.d.f. sing. er ſielden, undt. 
i Bem. 2 og 3. jvf. No. 6. [Isl.og A.S. 
Folk] 1. Perſoner, ſom udgigre: cen 
Familie, høre, t. eet Huus. At være af 

fornemt Sol. "Ade Gaardens Solf. —3, 
Gærdel, Tyende, Tieneſtefolk i ct Huus. 
Vore Folk ere i Marken. At holde mange 
Folk. Folkenes Mad (ringere Mad f. 

Folke⸗ 
nes Senge. (Deraf f. Er. Folkelagen, 
(fom bruges t. Tieneſtefolks Senge) FL 
kelon, (aarlig Løn, fom Tyendet faaer.) 
Solfefeng, (hvori Tieneſtefolk ſove.) Sols 

Feat, (bom en Huusfader betaler for fit 
Tyende) Solkeftue, o. fl.) 2. et Sams 
fund af Menneſter, fom have Sprog og 
Serfomft tilfælles, og ſom tillige ſedvan⸗ 

en Nas 

tion. Det danſte Folk. Et Folk af aſta⸗ 
tig Oprindelſe. (pl. br. ikke gierne, hver⸗ 
ken i denne Bewerrkelſe cl. i No. 3. jvf. 

en 
Ration, Almue. At hige efter Folkets 
Gunſt. 4. Krigsfolk, Tropper. At føre 
fine Folk i Marken. Fodfolk, Heſtfolk. 
(Folker er flere, ſom er med dig, end at 
jeg fulde” 2. Domm. B. VII, 2. Der⸗ 
imod 1 Bib. af 1550: Folket er for meget.) 
5, Mennefter i Almindslighed.” (altid i pl.) 
Skikkellge, fornemme Folk. Folk var 
endna oppe i Byen. At være ſom Folk 
er fleſt (fom de fleſte Menneſker ert.) At 
have værter iblandt Folk 3: have været i 
Verden, iblandt Fremmede, Folk fige a: 
Mygtet gaaer. — Godt Folk, i dagl. T., 
ligefom Sole allene (5) naar man ingen 
v s, beſtemt Perſon betegner; ell ogſaa 
for: ſtikkelige Folk, Hvor Godt Sol er, 
kommer Godt Sol til. ”Et Paaſtudef. 
at tage hvad Godt Folk har endnu tils. 
bunge.” P,M. Troiel. 6. i Almueſproget 

” 956" 

Folkedannelſe, en. 

. ' e 

Folk — Folfefiær. 

og i dagl. Tale: en enkelt Perfon, | 
Menneſte. ([fær om Fruentimrg.) Hu 
er ct ſtikkeligt Folk. Han bliver not; 
Solt. (t. Mand.) ſ. Mandfolk, Avint 
folk. = Solfebejlutning, en. B. ſom te 
ges i et Folkemsde. —E eir 
Sammenblanding af forſtiellige Matione 

almindelig, herſten 
Dannelſe hos et Folk. ”Sræfenlante « 
Nomé. ædlere Folkedannelſe.“ Baggeſer 
Solteded, en. Peſt el. anden Lan) farfo 
hvoraf en flor Mængde Folk i et tan 
bortrives. ”Solfedøden rundtom tructt. 
S. Staffelt. Folkeegenhed, en. 
Folks færegne Art og Beftaffenhed; Kc 
tionalitet. ¶ M.) —28 em. fig 
om en Fyrſte, der mildt og faderligt fra 
fir Folk. (C. A. Lund.) Folkefeſt, an 
1. Feſt, Hoitid, der feires over hele Lan 
det, af hele Folket, el. en ſtor Ded a 
famme; 2, ell. af Folket, Xlmuen ie: 
vis Egn el. By. (T. Rothe.) Folke 
fied, et. Et Menneſtes Fodtrin. (Kah 
bek.) ”AÉ, aldrig ſaaes her Solfefied - 
i diſſe Ørfener.” Evald. SFolfeforburt 
et. Forbund imellem flere Nationer 
Stater. (Malling.)  SFolbefdrftande, : 
den, fom uden at bære Fyrſte ſtorer 
gzen ell. en Deel af ſamme. 8 Rothe. 
olfeforædling; en. Et Folls, en ke 

Nations Forædling.” (Baggeſen.) Sol 
kefrihed, en. den Frihed, et Folk er < 
bør være I Befiddelfe af; naftonal Frihed 
forret adj. v. opfyldt el. ove 
m. Folk. ” pligt folkefyldte Lani.” 
Boye. - Folkefeærd, et. pl.d.f. 1, en Sla 
Stamme, Familie. (ftelden.) ”Naar 
fit Folkefæerd ſaaledes gaaer igiennem. 
Falſter. Jeg ſtulde nævne dine Fad 
om Dyd blev ſtor v. Folkefærd.“ Tulli 
2. et Folk 8 , en Nation. Folk fig 
Henfigt t. Land og Fædreland; Folkeſ 
i Henfigt t. Afſtamning oa fælles 
komſt. Forſtiellige Folk fan da være 
Solfefærd.,” Sporon. Solfefode, 
øde, fom duer for Mennegter.: Fo 

folge, et. Felge af mange Folk. (Roth. 

Solfegavn, et. det, fom er t. Garn 
et heelt, Folk. (Storm.)  SolPegunf, 
Almuens el. Folkets Yndeft, Popalanie 
Og naar Solfeguanftens Veit vil ftifte 
Foerſom. Fol endeh en. Salg 
Folk el. Menneffers Menneftehar 
(Bagg. Labyr. II. 67.) Solfehob, 
Æn ſamlet Mængde af Folk, (Roi 
Solfehæder, en. et Folks æder, 2 
nal Sæder…  Solfehevding, at" 
forftander, kaaret Regent, (Bags 
folfetfiær, adj. 1. fom har Folf é an 
neſter kicer, ſom er det modſatte 
Felfy. 2, fom eiſter Folket, har Katue 
kicer. Kongens og Folkets Kær 
forenet i den faderlige, follchiere 

d 
| 

— 
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fer.” (X.) Foltetreds, en. gorſam⸗ 
ling af en Deel af Folket ell. Amuen. 
folfeleder, en. den, ſom forftaaer at Lede ſt 
Iinen, at bringe den p. fin Side; Dema⸗ 
100. (Rahb.) Folkeliv, et. det Liv, ſom 
Felket, Almuen fører i et vift Land, efter 
k ter herſtende Bæder, Skikke, m. m. 
J. tet Siv, ſom yttrer fig hos et: heelt 
Felt: offentligt, nationalt Liv. ”Xandes 
ige Stildriunger af Folkelivet.“ (M.) Sols 
clovt, pl. Love ell. Vedtœgter, ſom 
gielde imellem. flere Nationer el. Folkeſiag, kE 
im antages f. Grunden t. Folkeret; mods 
at Borgerlove. (Schytte.) Folkelæxer, 
m den, fom lærer, underviſer Folket. 
folkelæsning, en. Almuens Læéning, den 
Handt et Folk meft udbredte Læsning. 
"At give Solfelæsningen en mere almeens 
wttig Retning.” Engelst. Folkemagt, 
a. Folkets herſtende, ſtyrende Magt i 
fritater. »Folkemagten kunde let komme 
de tilftedeværende Borgeres Hænder,” 
baldberg. Folkemangel, en. Mangel 
, gel, p. Indbyggere I et Sand, (D. 
baldberg. FSolkemening, en. ben hos 
ft belt Folk 20. blandt Aumuen herſtende 
Rening. Folkeminde, et. Folks, Mens 
ker Erindting. Det er. endnu i Sols 
eminde. Folkemunde, Pl: at være, at 
dame i. Solfemunde 0: i Folks Omtale, 
ſat tik det Onde. 
nundemit Navn udføre fan, og giore mig 
ctemt. ”Falfter. - SFolfemængde, en. 
latal ef Indbyggere i et Land, cn By. 
jolkemede, et. Forfamling af en betydes 
g Del af et Foli, ell. af dets Repræs 
atanter. (Guldberg.,) Folkenod, en. 
let, ſom odergaaer et heeit Folk, aimin⸗ 
tig Nod. Folkeoplysning, en, almin⸗ 
tig udbredt Optysning blandt et Folk." 
Fugelst,) Folkeran, et. den Misgier⸗ 
lag, af rane Menneſter. Folkeregie⸗ 
ng, en. Regieringsform, hvorefter et 
alt ſyres af valgte Repræfentanter; De⸗ 
nottatie. (Schytte.) Folteret, en. det, 
mantages at være Nationers indbyrdes 
lügter og Rettigheder. Solberettighed, 
:, Rettighed, ſom tilhører el. tilfoms 
KT ef Folk, i Kraft af Naturlove ell. 
agt m. dets Regiering. (T. Rothe.) 
Meng, adj. fom hat en flor Folke⸗ 
længde. En folkerig Stad. ”I folkerigt, 
lomme Sand du herffe.” Fibigers Soph. 
olferoes, en. Roes, Berommelſe, fom 
dket, Almuen, Mængden tillægger cen. 
Ek. Guldberg.) Foltery, et. alminde: 
gt Ry ell. Rygte. (Moth.) Soltefagn, 
. gammelt Gagn , ſom v. mundtlig Overs 
ꝛering forplantes blandt et Folt. Sols 
femfund, et. Forening, Samfund, fom 
1Ration udgior. Folkeſang en. Éang, 
ct i et heelt Sand ér almindelig flendt og 
utet, — Soltefanger, en. den, ſom dig⸗ 
Dang Ordbog 1. 

hl N 

"havde Fred?" P. M. Troiel. 

»aAlt hvad £ Solfez. 

Folfefanger — Folfeværge 

ter Bange for et Folk, el. brager.om i 
Landet og ſynger dem. Solfeffare, en. 
or Hob Menneffer. Folkeſtat, en. (f. 

ovenfor 1.) Folkeſtik cen. 1. almindes 
lig Skik hos et Folk, national Skik. 2, 
vad der er Stil imellem Nationer. »At 
olferet og Solfeftif var Érænfet,” P. M. 

Troiel. Folkeſtole, en. 1. i Almind. 
æn offentlig Skole. (Engelstoft) 2. en: 
Skole, hvor egentlig lærd Underviisning 
ikte gives; Borgerſkole, Amueſtole. fol⸗ 
eſty, adj. ſom ſtyer Foltae Omgang og 

Selſtab. Folkeſtohed, en. Beſtaffen⸗ 
heden, at være folkeſty. (Schytte.) ol⸗ 
Feflag, (cl. Folkeſtags) et. Folfefærd, Nas 
tion, ”Uttendte Folkeſlatg opreited Ven⸗ 
abspagt.“ Tullin. Solfeflægt, en. d. 
.ſ. ——— Folkeſtamme. ”Der er en 
Folkeſlegt, bekiendt af Guldets Vægt.” 
Veſſel. Jolrener en. omlobende Rygte. 
»Han betænfte, at dette pludſelige Skridt 
maatte give nledning til Folkeſnak. 
Rahbek. HFolkeſtat, en. Demoktratie, 
Republik, Friftat. (ſielden) »Naar ér 
man p. den Tanke faldet, at Folkeſtater 

Solteftifs 
ter, en. den, fom grunder ef nyt Rige, 
fom er Stifter af et Foli, ell. dets førfte 
Overhoved. (O. Guldberg. C. A. Lund.) 
Folkeſtyrer, en. Et Folks Overhoved, Sty⸗ 
ver cell, Regent. (T. Rothe.) Folke⸗ 
ſtevne, et. Folkemede, berammet Folke⸗ 
forfamling. (Rothe.) en. olfetarv , , 
et Folks Tarv ell. Fornsdenhed. (T. Rothe.) 
f etom, adj. øde f. Menneſter, hvor 
ungen Folk findes el. ſees. (Kingo.) folke⸗ 
tomme Gader. Folketro, en. den hos 
et heelt Foli, ek. hos Almuen af en Was 
tion herſtende Troz enten p Alminbetighed, 
ell. i enkelte Tilfølde. Det er en Solfetro 
i denne Provinds. Folketælling, en. 
Gierningen, at tælle Indbyggerne i et Land 
el. en By. 
Fotks Udvandring fra Landet, ſom det bes 
bocde. folkevant, adj. vant t. Omgang 
m. Folk. Folkevel, et, hele Folteté 
Bel cl. Belfærb. (Salus publica,) ”Om 
Lov og Ret og Solfevel at hegne.” Rein. 

Folkevandring, en. et heelt 

Solfevelftand, en. almindelig V. hos et 
Folk, Nationalvelſtand. (Bagg.) 
Yevife, en. 
været almindelig blandt Aimuen et Egnd 
ell. Landſtab. Folkevrimmel, en. Vn 
ſtor Mængde Foli i Nærheden af hverans 
bre, ell. ſamlede p. eet Sted. Landets 
Solfevrimmel og Mengde af Stæder.” 
Guldb. olfeværdighed, en. den Bærs 
dighed, der tilhører og egner et heelt Folk. 
(Rothe.) Folkevertge, en. den, ſom 
forfvarer Folkets Ret og Rettigheder. ”Den 
romerſte Republik havde fine Solfeværger, 
der fulde fals Almuens Gag og forfvare 
den imod Raadet,” Eilſchow. Folkeyn⸗ 

(7 ; 

Sol: 
Viſe, fom er, el. engang har: 

é 

4 
— — ——— 



Folkeyndeſt — For. 

deft, en. VYudeſt, ſom Folket, Mongdes, 
se, en har f. een ; Folfegunft. Xt være 
i Folteyndeſt. 

Solfelig, adi. [af Folk, 5.] 4. ſom er 
fig Fole 1 Almindelighed, ifée fær, el. 
udmærfet fra Ale el. de flefte andre Men⸗ 
neſter.Saa vil jeg Cder lære, hvorledes 
J fan folkelig og efter Moden være.” 
Falfter, " Siden han fil andre Slæder, er 
han bleven mere folkelig. ”For— at lade 
noget mere folfelig.” Bagg. Riimbr. 205. 
(her i egentlig Bemærf. liig et Menneſte.) 
Fordi det er faa folkeligt, faa ligefremt 
— fom Fod i Hoſe Samme. 2. ſom veed 
vel at ſtikke fig blandt Folk, ſom godt fan 
omgaaes Folk. (Moth.) ”En faare folkelig, 

, godlidbende Wand,” Bagg. 3. fom er yn⸗ 
det af Mange, er i Yndeft hos Mængden. 
popularis. (Woth.) 

. Font, en. [. 9. Fante, Fant - fat.] 
redet i en Kirke, 
Døbefont. . 

. Sontenelle, en. pl. -r. i Lægefonften : 
et: m. Flid anbragt Saar, fom holdes 
aabent. 

hvor Daaben forrettes; 

Sør, præpos., eonjunet. og ådv. IJol.ſy· 
rir.] A. præpos, 1. om Stedsforhold. a)t. 
at udtrykte, at en Bing, m. Henſyn t. Ste⸗ 
det, er før, gager forud for, ell. ligeſom 
tænfes tidligere, end en anden; cante.) det 
modfatte af bag. fan ſtod for mig. “See, 
da var der et Wiintvæ for mig.” 1. Moſe 
B. 40, 9. ”RNet for dem ſtal I leire eder 
hos Havet. % Moſe 8. 14, 2. San 
ſpœndte to efte for Vognen, og bandt 
ben tvedie bagved. At falde p. Knæ for 
ten. Det laage lige for mine Dine, for 
mine Fødder, ”Dan ſtyrter ned for hen⸗ 
bes Fødder,” Bagg. — Gom adv. d. ſ. ſ. 

an. (modſat bag.) For i Bogen. ”De 
om vare for i Spidſen.“ I. Macc. 9, 11, 
Ogſaa modſat: bag'efter. Den ene Sund 
lob for, (fora) de andre fulgte efter. 
Hertil hører tit adjectivifte Superlativ 
254 den forrefte, ſom deels (egentlig 
auperl.) dbemærfer: den ell. det, fom er 
meſt for 2: den forſte, fremmeſte i en Rad: 
(Den forreſte Mand i Rekken. Han var 
den forreſte, og jeg den bagefte) deels 
(egentlig compar.) fom er foran, forved 

i noget der er bag. Paa, ved den forrefte 
Side (Forſiden.) hb) i en hermed beſleeg⸗ 
tet Bemerk. naar. man i viſſe Tiltælde 
udtrykker: en Lukkelſe, et Skiul, eil. at 
en Perſon el. Ting befinder fig nær ved, 
hos ell. foran, men dog uden for noget. 
Skyd Slagen for Døren. (adv. Er Slaaen 
for?) At have Glor for Anfigtet, holde 
et Tørflæde for Munden, trætte Gardinet 
for Sengen. At fidde for Bordenden, fætte. 
Bagt for ct Huus. c) til at udtrykte 
RNærværelfe, Paaſyn, Paabsr. (coram; 
vor.) ”Dver, ſom var bevæbnet, gif for 

258 WB For. 

Hreeſterne.· Joev. 6,9. At fomme & 
Kongen. At prætife for Bifpen. At før: 
frem får Retten, for Dommeren. ”Zbi i 
ſtal gage frem for Herrens Aaſpn.“ Luc 
1,76, Kom itfe mere for mine Dine. 5 
Alles Øine, Øren. Gan tilftod det før | 
Tilſteedeveerende. — Ligeledes Værværet 
af en Gienſtand, der tillige tænkes fo 
virfende p. Subjectet, ell. ſom Bevæi 
grund f. en Handlig. At reiſe fig, fla: 
op, baie fig for cen. At tage Hatten | 
for cen. At fnæle for cen. (fre ovenfi 
1. 3) — Man knaler vel ofteſt for >: for 
den, man vil vife en ſaadan Irbedighe 
men dog er her ikke altid det rene Sted 
begreb tilftede. Siger man: Jeg vilde i£ 
tnæle for noget Menneſte; men vel fr 
Gud: faa udtrykker for her blot Bevæ: 
grunden af XSrefrygt og VYdmyghed. 
om Zidéforhold. a) til at betegne en ti 
ligere, forbigangen Tid. (ante.) At fas 
op for (før) Dog. Længe for Juul, 209 
for Paaſte. Mange Aar for min i 
»Kongelig re, fom fugen Konge har! 
havt :for fam,” I. Kren. 29, 25. Sor: 
efter Onfkets Opfoldelfe (jvf. inden.) 
m. adv. fiden, tilat u en vis fi 
bigangen Tids fængde. (abhinc.) Sor 
Aar, for en Maaned, for længe, for fe 
fiden. c)om en tilkommende Tids Længd 
At forſyne fig, lade fig antage, flutte c 
Overeenskomſt for et Aar. Jeg har Bræni 
for hele Vinteren, Koſt for en Maancl 
d) Tidsfølge i en Handling, fom gicen 
ges (m. Gientagelſe af Subſtantivet.) 2 
tennemføge en Bog Blad for Blad. Stok 
for Stykke. Han bliver Aar for Aar (m 
vert Aar) fvagere. 3. i mange amt! 

ſerſtilte Tilfælde og Bemerkelſer, f. 
Fordeel for. 2) — imod) til (pro 

At ſtride for Fædrelandet. At tale, be 
føge, gisre fig. Umage for cen. (Def 
adv. 1 Talemaaden: at være for en Ea 
(m. Tonehold.) Jeg er ikke får, at 8; 
ſtal reiſe 3: jeg snſter det ikke; det er ifl 
efter min Willie.) J andre Kitfælte J 
for m. Bemærtelfen.: imod. At ſoge XR: 
for Tandpine. At bruge noget for In 
ed. Det bielper for Gigt. Bb) i Sted 

for. (får.) At lade Naade gaae for 
Gan msdte for ham i Retten. At præ 
fæfe for en Anden. Jeg maatte betale 
ham. [Betydningen ell. Birkningen af f 
er her en ganſte anden, end. vor der hl 
udtrykker Objectets Dat. (f. 3. e.) f. 
Jeg hår tidt maattet gisre hans a 
for ham (3: i hans Sted.) — Det Garr 
mig en Glede, at gisre dette Arbeide fo 
ham (3: t. Bedfte, t. Nytte f. ham.] < 
Om en Xarfag , Bevæggrund, Aaledniai 
(præ, pro.) Hun kunde ikke tale tø 
Graad. »For Graad jeg ikke kan den 
ſtand her beſttive.“ Hoib. P. Paari, Mal 

U 



For. 

fan iſte være her forKulde, Træt, Stank. 
Si mage holde Bagt.for Tyve. ”De flefte 
titfteiffe for hvad Sag de vare. komne tils 
fmmnen, "Ap. G. 19, 32, — For min Eres, 
for hans Borns, for min Kones, for cené 
Ferticneftere Sktyld. — At fafde for (ved) 
gicadeus Sværd, At ſtraffes, belsnnes 
for noget. At holde af een for hans Flid; 
Pe vred p. een for hans Dovenſtab. At 
late, dadle, roſe, beromme cen for noget. 
— dt blive bange, forſtrokkes for noget. 
(om man feer, el. troer at fee; derimod: 
ove noget, ſom foregaoer, ef. er feet.) 
d) cm en Betaling, Godtgigrelfe, Erſtat⸗ 
ting, At klobe, fælge noget for en vis 
Fri. At gere nøget for Penge, for In⸗ 
tt, fan boer for 100 Rdir. om Aaret. 
At betale cen før hans Umage, Arbeide. 
t; feafon til noget, £ pro.) Yeg, for min 

eſtiermelſe) San er Formynder for 
ernene. En Troſter, Tilflugt de 

) 
r 

vlkelige. Forftander for en — 
mangfoldige Tilfelde udtrykter denne 

pos. Objectets Dativus (faavel m. 
enſyn f. et nærmere, umiddelbart, ſom 
det fiørmere Object: ebjectum finale.) 

259 For. 

Gr. Det er godt, heldigt, u 
am. ”Det, Tingene i Verden 

det ere de ikke i. fig ſelv, me 
RNahhek.˖ At vige, give efter, 
cen. Af beklage fig, fmigre, I 
for een. At læfe, ſtrive, ſpille 
cen, At plsie et Stykke ord f 
ſtaae i Beien for cen. — Boger 
borte for mig. Det gik itu for 
en faldt i Jiden før Pigen. ( 
ælde udtrykker for, at noget h 
ſteer v. Pændelfe, ell. af Banvar: 
v. Forfeelfe.) At dolge, glemm 
cen. At lukke Døren op for cen 
ten af for cen. Sor mig er i 
Det fufer for mine Øren. At 6 
At luffe, dæmme for Bandet 
Godhed, Agtelſe, Aſſty for cen. 
vige, fingte for fin Overmand. — 
delighed gielder om diſſe ZTilfi 
Mængde er faa ſtor, at den 
udtemmes, at de ale enten 
en Henſynsgienſtand, et fiern 
fom da nødvendigen fræver Pr 
el. af denne, i viffe Tilfælde tr 
bet for den fimple Dativus, 
udtrykke den rigtige Mening, 
fuldfommen tydelig, cl. f. at 
ſtodende Udtryk. Saaledes f. & 
glemme det for ham. (ikke: Fe 
me Bam det.) Jeg glemmer 
han har giort for mig (ikke: hi 
giort mig; ſom giver en ga! 
Wening.) ”En Sommer fneg 
begge.” Bagg. (Emma.) De: 
tigen: "Og fvagt hun Hoffets B 
hvad Konft og Zvang fun få 
da det bør hedde: ”Hun ſyagt 
Blitfe dulgte,”" — For den Re: 
reent. Hvad der er fundt for 
ftfe altid for en anden. St 
ſtadelig for Børn. (Derimod: 
er mig meget tienlig; Forfigti 
nødvendig. Sagen er mig li; 
Wen ogſaa: For mig er Sagel 
men den er det ikke for ham. 
behøves ſom ofteſt Præpofition: 
jectet ev forbundet m. et Præd 
m) Desuden i mange færegne| 
At bare fig for Latter. At ha 
Bryſtet, for Hiertet. At flaa 

anden. At tlene for (fon) S 
or Styrmand, fæjte cen for I 
omme for Skade m. at ge, 
At være ſyg for noget (endel 
det.) At være god for noget, 
(Karl) for noget 3: være i 
udrette det. At førge (bære 
for cen. At tiene for fit Bro 
cen for Svindſot. At ligge fø 
bringe noget for Dagen. Det: 
en (blev bekiendt for Konge 

føje for fig felv (allene). — & 
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For — Foraar. 

, noget efter) br. for hvilken 
(pron, interrog.) vad er dette for en 
Berfon ? Hvad er dette for noget? (Hvad 
for noget er dette?) 3vad for' cen (hvad 
for eet, hvad for nogle) vil du helft have? 
Hvad for noget? (et Spergsmaal more 
undring over det, man hører.) 0. f. v. 
B. ſom conjunct. i d. Tale :. fordi, thi. 
Gan fan ikke fomme; for han er ſyg. Ei 
for han flog ihiel; men for han flog fun 
cen.” H. Bud. — for at, med infin. be⸗ 
merker: i den Henſigt, at (det lat, Sus 
pinum.) For at fee og høre, for gt være 

C. fom adv. (jvf. A. 1.) 

for ved (oftere foran) og htin maatte fidde 

forhen, forneden, foroven, forover, for⸗ 
til, fo , 

for deels Bemærfelfen (1 og 2) af noget 
i Henſeende t. Stedet) foranværende (f. Cr. 
oraxel, Forbeen, Sorhuus, — ell. 
i Denfeende t. Tiden) foregaagende (f. Cr. 
oraar, forbenævnt ; Sorord, Sortale) £ 
vilke Ti fælde Zonen falder p. for; deels 
emærfelfen af: formeget, til Stade (f. 

Gr. otpifer forlofte fig, forgive cen, for⸗ 
drukken); deels giver det Ordet en modſat, 
en flet Betydning ell. udtrykker en Fell, 
Bil f. Cr. foragte, forbyde, for⸗ 

e, forregne fig); deels endelig 
bruges denne Partikel i en Bꝛeengde andre, 
ifær af Subſtantiver og Adjectiver afledede 
Verber, fom ere af nyere Oprindelſe, og 
hvori Partikelen (faavelfom i nogle af de 
tilforn anførte Tilfælde) egentlig ikke er 
den danſte Præpofitton for, da diſſe Ord F 
ere dannede efter tydſte, med Partikelen 
ver fammenfatte Ord, . i 

Soraar, et. pl. d. ſ. den Aarstid, ſom 
gier Overgangen fra Vinter t. Sonimer; 

. Baar, — fig. Livets Foraar 2; Ungdominen, 
Vi bør anſee Tiden ſom Evighedens For⸗ 

ſatelſe, en. 

pl.ær. den, ſom foragter noget. 

| 20 Foraar — Foranledige. 

aar, der ſpaaer og en rig ” Gi 
— Deraf: foraarsagtig, adj. fom lign 
Foraaret. Foraarsblomſt, Soraars 
(ſom herſter om Foraaret), Forsershi 
mel, Foraarsluft, Foraarsveir, og fl. 

Foraarſage, v.a. 1. [af Yarfag.] » 
Xarfag i, volde, forvolde. »At foraerſe 
er itke det felvfamme ſom, at være A 
fag; men det er, at vœre den forbereden 
Aarſag. Om den umiddelbare Aorfag 
det itfe let, Gud er Xarfag 1. Ver 
men Gud ſiges iffe at have foraarſaget, 
Verden blev.” Miller. — foraarſages 
ældre Skrifter: fa Leilighed, Anlcdni 
til. ”Seg foraarſages herefter at tale m 
m.“ (AX. &, Vedel.) — Heraf: Hor 

Sorægt, en. ud. pl. - 1. Gierningen 
oragte; Ringeagt, Haan. ””Agt for 
en forudfætter nødvendigen Foragt og 

f. Lafterne.” C. Hornemann. Xt 
oragt paa cen. At tale m. Horegt o 

een. 2. Tilſtanden at være foragtet. 
være i Foragt, fomme i Foragt. At 
i Axmod og Soragt. 

Sorågte, v.a. 1… være uden Agtelſe fo 
ringeagte, lade haant om (i ældre D. f: 
maden. ”Soragt ei lidet Saar, fa 
rænde, tinge Fiende og flet Sane.” Dat 

(Moth.) »BVi foragte Niddingen, ? 
Nedrige, den Feige, den Laftefulde; 
ynke og beklage den Feilende. C. porn 
mann. — foragtelig, adj… 4; ſom fort 
ner Foragt, medfører Foragt. ”Det X 

elige er aldrig latterligt ; det Sor« 
ige fan være latterligt, men ev det i 
altid.” Birkner. 2. ſom viſer, tilkier 
giver Foragt. En foragtelig Behantlir 
— Soragtelighed, en. ud. pl. Beſtaffen 
den, at være foragtelig. — Foragter, 

Foran, præp. dg adv. paa et Et 
fom er for ef andet. (ante.) it. p. Fe 
den, fortil. Han gik foran, og vi ful 
bag efter, Gan fad foran. mig. Foran 
bagtil. ”"Soran for Kamrene var en Gang 
Ezech. 42, 4. - 

Soréndre,-v. a. 1. . bringe i en ank 
Tilftand, give en anden Beſtaffenhed. (if 
forvandle,) Veiret har forandre fi 
Hans Udſeende har meget forandret fi 
(At forendre fig, i d. Tale : gåfte fig, ; 
have det i Agt.) — foranderlig, ad. I 
fom fan forandres , modtage Forandtin 
2. fom lettelig; og tidt forandres; ufton 
omſtiftelig; deraf: Foranderlighed, en. 
orandring, en. pl. er, 1. Gicrning? 

at forandre, 2, en forandret Zilftand. 
Foranledige, v. a. 1- IT. ve ranla⸗⸗ 
fen.] give Anledning t. at noget flet, 
give det førfte Grød et. en Handling; (8 
i Forretuingsftiil og dagl. 2.) "En port 
ling beroer p, den Dandiendes Gilit; alf 



Zoranledige — Forarme. 

ha fan man ikke foraarſatge, men blot, 
foranledige Andres Handlinger.“ Miller. 
Foranledning, en. given Anledning, 
netvirfende —2 (fieldnere) “Saa⸗ 
vune Foranledninger, der ligefom tvinge 
Feaneſtet t. at vife, hvad der boer i ham.” 

ce, uden Soranledning fra Menneſtenes 

Forenſtalte, v. a. 1. gisre Anſtalt t. at 
eget feer, lade gtøre, indrette, — Deraf: 
orenſtaltning, en. . 
Sorabåde,; v. a. 4. [det T. vera ts. 
titen.] giere brugbart, bringe i Skik⸗ 
ik, t. Fuldkommenhed v. Arbeide, At 
narbeide Metaller , forarbride Guld til 
wolker, Prydelſer. Redſtaber og Mid⸗ 
tt at forarbeide vor Lykſalighed. Snee⸗ 
hf. "Om end disſe udførte Varer itkke 
hebe vare forarbeidede i Landet felv.” 
uldb. — Hexaf: Forarbeidelſe, en. Det, 
Em vindes v. de vaae Producters Forar⸗ 
idelſe. 2. (m. Tonen p. for) forberede 
Atbcide. [Det TZ. vorarbelten.J Gan 
att meget forarbejdet f. fig. — Heraf : 
oretbeide, et. noget, fom foretages 
end det egentlige Arbeide, f. at lette 
fle; forberedende Arbeide. Hiſtoriſte Foͤr⸗ 
derwer. 

dorårge, v. a. 1. egentlig (af arg, flet, 
my, forværre, forringe; men denne Be⸗ 
aefelfe er mu forældet. ”fan ſtal gane 
I titte Vei, faa bliver han itfe forar⸗ 
t, men forbedret.” Y. Tidemand. 1564. 
hare Velanftændighed og moral Føs 
ſe ved flette, nanſtcendige Handlinger; 
x ondt Crempel. 3. At foratges, for⸗ 
Je ſig over noget 3: 
. anftedeligt, (Moth.) > forargelig, 
k (om fan forarge, anſtsdelig, uanftæns 
b Sorargelig Deførfet. At føre et for⸗ 
pligt Sevnet, ”De forargelige Renker, 
med Paverne have vanæret Religio⸗ 
Schytte. — Forargelſe, en. pl.-r, 
Sietningen af forarge, el. den Samling, 
ved man forarger; it. det, af forar⸗ 
revet noget, At give, væffe Forargeife. 
fvar ham til Forargelſe. At tage For⸗ 
ſelſe af noget. — Sorarger, en. den, 
! gider, vælter Forargelſe. ”Diffe forſte 
argere, diſſe virkelige ForbrydereBagg. 
horatm, en. den forreſte, Øaanden neer⸗ 
fe Deel af Armen. (Moth.) 
ſorerme, v.a.41. giore fattig. ”Der ere 
tge, ſom forarmes v. Overdaadighed, 
n faa beriges derved.” Schytte. Sor⸗ 

finde det forarges. 

261 Forarmes — Forbedringshuus. 

Armod. Landet forarmes mere og mere. — 
Forarmelſe, en. Det, at forarmes, tiltas 
gende Armod. ” ' 

Sorarel, en. pl.-axler. den forreſte Axel 
p. en Vogn; Fremaxel. 

Sorbage, v. a. 1. forbruge v. Bagning. 
At forbage ti Tender Meel. (Moth.) Der 
imod: Brødet er forbagt 3: bagt for 
meget. 

orbande, v. na. 1. ↄnſte Ondt over. 
»Velfigner dem, fom Eder forbande.” 
(forbandet, i dagl. 2. meget flet ell. ond; 
og ſom adv. overmaade. 
det dum.) At forbande fig p. noget, føærge 
hoit paa, befræfte v. dyre Eder. (Moth; 
i lavere Tale.) — Sorbandelfe, en. Gier⸗ 
ningen 'at forbande; ondt Ønfte. At lyfe 
Forbandelſe over noget. “Nu har jeg 
ſtunget gotbcoeee over ſtummende Vo⸗ 
ver.” fl. (GHelge.) . 

Forbanke, v. a. 1. flaac, banfe cen t, 
Skade; ſtamſlaae. (Moth.) 

ighed. — Deraf: Sorbarmelfe, en. — 
Forbarmer; en. den, ſom vifer Forbar⸗ 
melfe. Den evige Forbarmer. 
Sorbaufe, v.2.1. IN. &. verbauft,” 

forbaufet.] frembringe en uformodet, m. 
nogen SÉræt. blandet Forundring hos ren. 
Det uventede Syn forbauſede dem. At for⸗ 

Gan er forbans 

Forbarme fig, v. rec. 1. have Medynk 
med, viſe Medlidenhed i Gierningen. At 
orbarme ſig over den Fattige i hans Elen⸗ 

9 

baufes ved, dver noget, ”De omløbende " > 
Gieglere, ſom v. deres hurtige og lette 
Bevægelfer forbauſe Tilſtuerne.“ Guldb. 
— FSorbauſelſe, en. den Tilſtand, at 
blive eller være forbaufet. ”Sorbaufel( e er 
en mindre, og haftig forbigaaende For⸗ 
—— — Sporon. (Dog ikke altid For⸗ 

rækkelſe; men oftere en overraſtende For⸗ 
undtings Virkning.) 

Forbed, et. ”Et Stykke Land, ſom lig⸗ 
ger t. en By til Gresning.“ Moth. (for⸗ 
ældet.) . 

Sorbeder, en. ben, fom beder Godt for 
en Anden. (D. Bibel.) 
baade ſom Voldgiftsmand imellem fig, og 
ſom Sorbeder hos Guderne.” Guldberg. 

Forbedre, v. 2. 1. forandre, rette til 
det Bedre, At forbedre fit Levnet. pan 
har forbedret fig meget. Den Syge forbe⸗ 
dres (bedres) Dag for Dag. 2. forøge, 
formere. At forbedre fine Indkomſter. Æt - 
bringe i- bedre Tilftand, indrettep. en bedre. 
Maade. At forbedre Landvæfenet. for 
bedre fine Vilkaar v. Sparſomhed. = for: 
bederlig, adj. fom lader fig forbedre. B. 
S. O. (fieldent. 
ſom forbedrer noget, ſom bringer en For⸗ 
bedring I Stand. — Forbedring, en. pl.-er. 
Gierningen at forbedre; den Tilſtand, at 

måde Bender, Gaandværfefolk, — fors "forbedres. Religliongforbedring. Saber⸗ 
MS, v. D, pass. blive fattig, komme i neg Forbedring. — Sorbedringshuus, ct. 

”De brugte ham ” 

— Sorbedrer, en. den, 

2 

| 

( 
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" Gandlinger 

Forbedringshuus — Forbi. . 

Straffehuus, Tvangshuus, Tugthuus, hvor 
Forbrydere indfættes f. at bevirke deres 
moraljte Forbedring ; men hvorfra de fom 
ofteft udgaae ligeſaa flette, ſom de kom 

de et. pl. dſ. et af d forreſt oͤrbeen, et. pl. d. ſ. et af de to forreſte 
Been p. ef ſiirfaddet Dyr. 

Forbehold, et. ud. pl. Betingelſe, Und⸗ 
tagelſe, fom man gier f. Vilkaar ved er 
Handling. At have noget 'i Forbehold. 
(Moth.) Han indgik det, m. Sorbehold 
at kunne opfige Contracten — uden noget 
Sorbepole, . 4 

- Sorbeholde, v,a.1093. (f. holde.) 1. 
betinge, forſikkre fi forud hvad man då 
vil afſtaae. At forbeholde fig fri Bolig i 
et Huus, man fælger. At forbeholde fig 
fin Net. At have. fig noget forbeholdent ef. . 
forbeholde 2: forbeholde fig. 2. fortie, holde 
ved fig ſelo. Den vigtigſte Hemmelighed for⸗ 
beholdt han fig. == Devaf: forbeholden, adj. 
fom ei er aaben i fin Tale, ikke figer fin Mes 
ning reent ud; hemmelighedsfuld. (8.6.0.) 
Forbeholdenhed, en. ud. pl. Beſtaffenhe⸗ 
den at være forbeholden, Mangel p. Op⸗ 
rigtighed. ”Uden misundelig Forbeholden⸗ 
Be forfyndte han Alt hvaͤd han pande feer, 

ort og optegnet,” Wandal. ”At vi uben 
Forbeholdenhed dømme over vor Næftes 

Mynſter. IJ 
orbemåldt, adj.v. ſom tilforn ev oms 

talt. Saaledes: .forbenævnt, foromtalt, 
forberort. (Moth.) 

. Forbénes, v. n. pass. 4. blive t. Been. 
Forbening, en. det, at forbenes. 

Forberede, v.a.1. fætte forud i tilbers 
lig Tilſtand, vrede fil, at noget fan ſtkee 
el. ſettes 1 Verk. Denne Krig var længe 
forberedet. ”D6 tilkommer det at bie, ind 

. HiL det fuldbyrdes, fom nu forberedes.” 
Mynſter. = Forberedelſe, en. pl.-r. Gier⸗ 
ningen af forberede; ell. det, ſom ſteer, 
eres, indrettes mm. Henfyn t. en fores 
ſtaaende Handling el. Begivenhed. Kris 
gens Sorberedelfer. En Forget de e t. 
Reiſer. Der gisres ſtore Forberedelfer t. 

Forbetinge, v. a. 1. betinge forud ſom 
Viltaar. 2. ”betinge Varer førend man 
kisber dem,” Moth. — Deraf: Forbetins 
Bee, en. (V. S. O.) 

ørtetyde, v. a. 4. varfle, forkynde no= 
get tilkommende v. Tegn 0. d. (ufædvanl.) 
"Den Ivo, at ethvert nogenlunde vigtigt 
Tilfælde maatte fotbetydes v. Drømme,” 
Engelst. (cm Qvindek. Kaar. 92.) 

Forbetydning, en? Varſel, Forvarf: el. 
(fom ere møre brugelige.) VB. S. O. —"Da 
dyde dette Navn os atter — ſom en god 
Forbetydning for det Tilfommende.” Myn⸗ 
fter. (Præd. 1815. II. 3.) 
Forbi, præpos. og adv. [Z. vorben.] 

1, præp. bruges om en Bevægelfe frem ad, 

262 . Forbi — Forbinde. 

hvorved man kommer foran dl. ved Ci 
of en Ting, fom man var bag ved eg 
efter. At fisre, vride, ſeile forbi noget. " 
gage, ride cen forbi p. Gaden. Aaen find 
forbi Byen. — adv. at tyde, kaſte for 
(Maalet.) At lade en Leilighed gaae forl 
2. adv. om Tiden: til Gude, ophort, » 
runden, Sommeren, Regnen, Torden 
er nu forbi, Det er forbi m. Kulten, | 
hans Rigdom. (I Gammenfætning ! 
ræp. forbi m. adſtillige Participier aller 

. Gr. forbifarende, forbilebende, forbir 
ende, forbiridende, forbifeillende, eg I 
Forbide, v.a.3. bide t. Skamme, ja) 

bide. (men br. neppe uden i partic.) St 
veren er bleven forbidt af de andre Hun! 
Forbidt af Lopper. (Moth.) | 

Forbie fig, v. rec. 1. ble for Ian; 
Dan har forbict fig. (Moth, Br: 
ſom v. a. i den Bemerkelſe: at bic 2 
ten, tove efter cen, er forældet; og Sd 
overhovedet nu fieldent.) 

Sorbierg, et. pl -e. en het Landro 
el. blergig Odde, der ſtrekker fig n 
ud i Gaver, (Woth.) 

Sorbigaae, v. a. 3. (ſ. gæst.) alle 
den figurl. Bemerkelſe: tilfdefætte, 
ſomme, udelukke. At — noget 
Taushed. De andre fif hver en Gax, 
han- allene blev forbigaset. 2. part. 3 
forbigaaende bruges Mm, præp, i fom & 
2) Dun hilſede m p i Sorbigacende (i 
hun gif forbi.) h) løfeligen, — 
At omtale, berøre, anmerke noget 1 J 
bigacende. 3. part. pass. forbigen 
(itte: forbigaaet) om Siden: forløber. 
forbigangne Aar; t den forbigengne 
Det gamle, der Førbigangne et det cz 
fom de holde deres Agtſomhed værd.” 
dorf. ꝰHoor finder Sicelen Hvile, hr 
af det Forbigangnes Erindring, df 
nærværende Kummer, af Frygt f. 
Ziltommende ?" Mynfter. 

Sorbigang, en. Gierningen at 3 
forbi. "Hvi dvæler du 7 kom! jeg ſa 
din frelle Sorbigang.” Obleuſchl. 

Sorbillede, et. pl.-r. 1. det, der f 
boliſt betegner el. detnder noget fi! 
mende. »Chriſti Forbillede,” typus ( 
rebo.) 2. et Monſter, Exempel. — 
Moth.) 3. Model af Gibs ed, Leet, 
efter et Billede forfærdiget, ell. Form b 
det ftøbes. Moth. 

Sorbinde, v. a. 3. (f. gaae.) t.U 
fammen, fammenføte. XL forbinde 3l 
meret i". en Bygning. — ſigurl. fro 
befidde tidige. Bed at forbinde Cati 
ger i Talen, dannes Perioder, han f 
binder Lœerdom med Smeg. 2. færge: 3 
om en faaret ell. beſtadiget kegened 
At forbinde et Beenbrud, et Gear. = 

, Gaarede blev ſtrax forbunden, 3. rec. i 

ene fig, giste Fordand, flaae fig famm 

| 
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L, veslægge.en- Pligt, Forpligtelſe ⸗ 
iadtlighed. (f. forpligte.) Han er forbun⸗ 
len dertil ved fit Løfte, ved Contrakt. De 
ut meget forbinde mig ved denne Tieneſte. 
- Xt forbinde fig til noget 3: indgaae en 
fergligtelfe mod Andre, forpligte figt. Op⸗ 
ildclſen af et faftfat Vilfaar. At forbinde 
ig Lt. at betale et aarligt Afdrag p. en 
ſield. »Naar de, overvundne, havde for⸗ 
undet fig til Underdanighet.” Guldberg, 
binde en Bog p. en urigtig"Maade ved 

iſatning af Ark og desl. Der mangler in: 
ti Bogen; men den er forbunden. Sors 
indelſe, en. pl.-r. 1. Sierningen at for⸗ 
inte. (1. feldnere 2.) 2. Forbund, Fors 
sing. At indgaae en Forbindelſe, ftaae i 
mitatelig Forbindelſe med een. — For⸗ 
inding, en. pi.-er. 1. Stedet, hvor nos 
ft et forbundet; Sammenfsiniug. Tem⸗ 
lerværtet bar ſtilt fig ad i Forbindingen. 
, Gierningen åt forbinde et Saar; it. det, 
rermed det forbindes. At lægge ny Sors 
Ming pag. 3. uvigtig Indbinding af 
1303. — forbindtlig, adj heftig, tienſt⸗ 
tig, ſom gierne gtor fig Folk forbunden 
Actighed. (dagl. T. og nyt D.). ”Dens 
u bette, vrautne, uartige Bæfen fatte 
126 aabne, forbindtlige Blidhed i et kla⸗ 
is Los.“ Rahbek. ——** hed, ens 
hu Egenſtab, af være forbindtlig. (dagl. 
) 1 den Egenſtab v. noget, at det har 
forbindende, forpligtende Kraft; juris 

ØR (1. moralſt Nadvendighed. 
Sorbircife, en. Reiſe, ſom ſteer forbi et 

Forbiſtret, adj. v. [af det nu ikke mere 
ugelige v. a. forbiftre, ”glere een gal 
md i Sindet.“ Moth. f. biſter.] meget 
fd, opbragt, arrig. (ond af komme til 
ette md. Moth.) Dun var ret forbiftret 
t ham, ”Gun blev faa forbiſtret, da 
a hørte Købet.” Hoib. (Abracadabra. 
1.) (I bagl. 2. adv. overmaade, En 
tbijtret dum Handling.) . 
orbittre, v. a. 1. gisre bitter, (figurlig) 

Be Ubehagelighed. Denne Kræntelfe fors 
trede ham Livet. ”Gan vil forbittre dem 
delſen af deres Erhverv.” Mynſter. 2. 
kre, ophidfe £. en hoi Grad af Brede. 
deth.) partic. forbittret, meget vred, ops 

t, Xt være forbittret paa, imod cen, 
orbittrelſe, en. ud. pl. en hsi Grad 

Brete, ”Førbittrelfe fan, i Følge fin 
deftighed, dare længere end Vrede,” 

er. 
fjorblande, v. 2.1. forvirre, forbytte v. 
anding; blande p. en vrang Maade. 
forblande Sandt og Ufandt; forblande 
Ung, Peron m. en anden , (tage fell 
! Deraf: Sorblanding, en. 
ſorolinde, v. a, 1. giste blind, hindre i 
fe. (men br. fun figuri.) eibenſtab, 
lighed, Gad, har forblindet ham. ”Gt 

fane hendes Ungdom ham forblinde,” 
hlenſchl. ”At lade fig forlede af den falfte 

Glands, ſom forblinder Hoben.“ Sneed. 
—* Sorblindelfe , en. Gierningen at for: 
blinde; Titftanden at være forblindet. 

Forblive, v. n.3. (er.) f. blive. 1. ved⸗ 
blive at være, opholde. fig p. et vift Sted. 
Hvor han endnu lod fin Huſtru og fine 
Sonner forblive,” Wandal. »Den indfal⸗ 
bende Nat nødte dem at forblive hvor de 
vare” Samme. 2. vedblive af være i en 
vis Tilſtand. I denne Dvaletilftand for⸗ 
bliver Dyret hele Vinteren. 3. beroe, hen⸗ 
ſtaae. Derved maa det nu forblive, Det 
fan forblive indtil videre, — Forblivende, 
br. ſom Subſt. i den Talemaade: at have 
fit Forblivende ad: være afgiort, beroe til 
videre. . 
FSorblomme, v, 4.1. giore mork, utydes 
lig. At forblomme fin Tale. *Hofſtalken 
det vel ſnart f. hannem ſtal forblomme.” 
Bording. — Sielden uden I partic. forblom⸗ 
met, utydelig, ikke let at fatte. En for 
blommer Tale, Sag: ”Sorblommode lars 
tigheder. Rabbet. At udtrykke noget ps 
en forblommet Maade (ved Billeder, eig⸗ 
nelſer, Vink.) At give noget at forftaae p. 
en forblommet Maade. (Rabbet.) ”Det 
er forblommet talt; jeg veed ikke hvab du. 
vil fige dermed.“. Holb. (Pern. forte Frøs 
kenſtand.) i 

Sorbluffe, v. n. 1. IN. S. verbluf⸗ 
fen,] fræmme, kyſe, giøre forſagt. (Og⸗ 
faa: forbleffe. Holberg.) 

Forblode fig, v.rec. 2. tabe alt Blod, 
el. den ſtorſte Deel. Han døde af at for 
bløde fig. — Deraf: Forblødning, en. 
Sorbodme, v.a.1. pantfætte ved Bod⸗ 

meri. At forbodme fit Skib. (D. Lov.) 
Sorbogftav, et. pl.-er, det førfte Bog⸗ 

ftav i en Stavelfe ell. i et Ord. 
Sorborg, en. pl.-e. Borg ell. Skandſe, 

der ligger foran til Værn for noget, En 
Sorborg for Slottet, for Byen. (ſ. For⸗ 
muur. 

orboͤrgen, adj. pl. forborgne. [C. vers 
Gorgen.)] 1. ſtiult. En forborgen Skat. 
(Moth.) ”Derfom man ei kunde formode, 
at de havde ædle Henfigter forbortzne uns 
der deres Forhold.” Rahbek. »Derſom 
jeg havde al Kundſtab, og vidſte om alt 
det Forborgne.“ Mynſter. 2. lenlig, 
hemmelig. Den ſande Velgisrenhed er 
ſtedſe forborgen.“ Rahb. — Forborgen⸗ 
hed, en. Sklul, Lanlighed, Lendom. 

Forbruͤg, en. ud. pl. Gierningen at for⸗ 
bruge ell. opbruge. Til egen — til 
orbrug i Huusholdningen; indenlanſt 
orbrug. Deraf: Kornforbrug, Salt⸗ 

forbrug, o. f. v. 
Sorbruge, v. 2. 2. anvende t. Brug; ops 

bruge. 2. opfide v. Brug. Gamle og or⸗ 
Brugte Ting. — Sorbrugning, en, ud. pl. 
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bet af forbruge noget, Forbrug. ”Hvorpibt 

—2 

Landeté Grundforraad ſtager i Forhold t. 
Forbrugningen.“ Olufſen. 

Sorbryde, v.å. 3. (ſ. bryde.) 1. giore fig 
ſtyldig, forfee fig. Hvad har jeg forbrudt 
2. gisre fig fyldig t. atmiſte. At forbryde 
re, tiv og Gods. ”Jord forbrydes itke, 
men falder Arvingerne til.” D. Lov. I. 
24. 12. — Sorbrydelfe, en. pl.-vr. en fots 
ſetlig lovſtridig Handling; og ifær en ſaa⸗ 
- dan, der fan have perfonlig Straf t. Følge. 
Grove Forbrydelſer kaldes Misgierninger: 
ringere Forſcelſer. — Forbryder, en. pl.-e. 
Den, ſom har begaaet en Forbrydelſe. — 
forbryderſt, adj ſom har en Forbrydelfe 
t. Henfigt ell. til Folge. At overvinde den 
forbryderſte Drift.” A. S. Orſted. 

Horbryn, et. 1. den forreſte Deel ell. 
Kant af Noget. 2. Pande, Forhoved. 
(Moth. forældet. jvf. Beyn) 

Sørbrænde, v. 2.2. beſtadige v. at bræns 
de, ell. 'v. alt for ſterk Hede, Kagen er 
orbrændt, At forbrænde fin Haand, fine 
ingre. (Mindre rigtigen br. det ogſaa for: 

brænde ell. opbrænde,) Deraf: Sorbræns 
ng, en. . 1 hj 

1. Sorbud, et. pl. d. f. Befaling, hvorved 
noget forbydes. Der blev giort Forbud 
mod, Calget. ”Mod Døden fan ingen giere 
Sorbyd.” Ordſpr. At lade.et Forbud uds 
gaa. 

2. Sørbud, et. pl.d.f. ét forberedende 
Sendebud, f. Er. pag Reiſer, hvorved 
efte og Befordring beſtilles, ell. den Rei⸗ 
ſendes Ankomſt meldes. 2. det, hvorved 
noget bebudes, forkyndes, Forvarſel. Das 
gens, Dødens Forbud. 
Forbund, et, pl. d. ſ. Pagt, Forening 

imellem Flere, til Forfvar ell. i anden 
Henfigt. At indgaae, flutte, Rifte, oprette 
bryde, ophæve et Forbund. Et Forbun 
Imellem to Stater, Magter. Forſvars⸗ og 

" Angrebs-Sorbund. = Sorbundsbrud, et. 
Brud, Oyertredelſe af et fluttet Forbund. 
Sorbundsdag, en. Dag, Mode, hvorved et 
Forbund fluttes ; el, hvor Sager, vedkom⸗ 
mende et Forbund forhandles. Sors 
bundshielp, en. den Hielp, ſom en Stat, 
i Følge et Forbund, er forpligtet t. at give 
en anden. (M.) Forbundsſtad, Sorz 
bundsflat, en. By, Stat, fom ftaaer i 
—8 (Confoederation) m. andre. De 
elvetiſte Forbundsſtater. Sorbundss 

tropper, en. forftiellige, i et Forbund fors 
senede Staters Tropper, naar de eve ſam⸗ 
lede i een Hær, ' . ” 

Sorbund, et. (m. Tonen p. fidfte Sta⸗ 
velſe; ell. efter Udtalen: Forbundt.) 1. 
En Forpligtelfe for viſſe Haandvœerkeſvende 
t. at tiene (om Lœrlinge i nogen Tid hos 
en Laugsmeſter, ſom kaldes: at ftane å 
Sorbynd. 2. at plante Kaal, plante Træer 
i Sosbundt, in quintuncem (ſaaledes, at 
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- og overflødigt Udtryk.) 2. at 

y 

| 
i tre Rader altid to Planter i de to vder 
danne en Trekant m. cen i den mellem 
Rad.) 

Forbyde, v. a. 3. (byde.) II. verbi 
ten.] befale, at noget et maa gisres e 

e. Lægen forbød ham at gade ud. 
orbuden, partic. utilladt. forbudae % 
fom ci maa fælger ell. indføres.) 
Forbyde fig, v.rec.3. At forbyde 

P. en Zing 3: byde mere derpaa, cud? 
er værd. (Langebek.) 

- Sorbygge, v. a. og rec. 1. anven 
fætte paa Bygning. ((Langeb.) 2, recij 
titffætte pan en Bygning meer, end må 
har Evne fil. t forbynge fig p. en Gaa 
3. hindre, betage v. at bygge. At forbes 
udfigten, kysningen for fin Naboe. 

ovbygning, en. pl.- er. den fort 
Deel af en Bygning. Modſat: Bent 
Sidebygning. . i 
… Sorbytte, v.a,1. tage Fell af fo T 
tage den ene for den anden. Min £at 
bleven forbyttet. Dyertro meente, at 2 
undertiden forbyttedes i Buggen. (N 
ſiger i rigtigt Danſt: jeg har tage $ 
af ham og hans Broder, ikke: jeg har f 

ttet han m. hans Broder; da Taben! 
blot ev om en Forvirring af Kiendem: 
kerne, iffe om nogen Paavirkning ( 
Øierning. Jof. forverle, ſom SE ka ta 

€ 

bytte fig t. Skade. —A — Dit 
Sorbyttelfe, Foxbytni 

. Sorbære fig, v. rec. 3. (f. bære.) fi 
fig v. at bære over fine Kræfter. At j 
bære fig p. noget, (Moth.) 

Forbon, en. pl. - ner. Bon, fom & 
gier for en anden, t. en Andens Bi 
At gisre Forbon, gage i Forben far 

Fordags, adj og adv. ſom hører I. 
rige Dag, el. t. fordums Zidir. — * 

en tilfor forrige Dag. (A. S. Ve 
er.) forde 

— act. bringe til at dampe bort. ”f 
bende Materler fordampes defto lette, 
tyndere Luften er,” Samme. — Deraf: 3 
Sampningt , en. »Erfaring lærer, at 
far huftürem befordrer Fordampninger 

r , ” . 

Fordands, en. den førfte Dands; | 
den forrefte Plads i en dandſende Kad 
have Fordandſen. (Moth.) 

Fordandſe fig, v. ree. dandfe fg 
Siabe ſtade fg v. for megen Dar 
Gun har fordandfet fig i Vinter; eg m 
nu reent afholde fig fra Dands. fun i 
ganffe fordandſet ud, . 

Fordandſer, en. pl.-e. den, fom ert 
forrette i Dandferætten, ſom fører Dan 
en op. F 



Sordannelfe, en. forberedende” Dans 
niſe ell. Underdiisning, Diſciple, der 
enme i Skolen uden al Fordanmelfe. 
Sondenffe, v. 2.1 overfætte af et frem⸗ 

med Sprog p. Danff. — Deraf; For⸗ 
lanfning, en. Dverfættelfe p. Danft (ſaa⸗ 
xi om Arbeidet felv, ſom om det overs 
afte.) i . 
Fordeel, en. pl. Fordele. 1. den forreſte 

detl af en Ting. (modſat Batgdeel. For 
i indgaae jævnlig Mistydning ſtrives det 
denne Bemærk. ogſaa adfkilt: For⸗Deel.) 
slit, ſom en Ting har forud for en ans 
xr, Fottrin. At have Fordeel for, frem⸗ 
tr en anden. Gan gav fir Medſpiller bes 
vdelige Sordele, 3, Vinding, Baade. At 
ve, gtere fig, hofte Fordeel af noget. 
Fordeel bliver det, ſom tiener t. Vin⸗ 
keg; og ikkun noget, der. ftrar vifer fig 
im anttigt, fan kaldes Fordeel.“ Miller. 
i, Gavu, Bedfte. At tale f. eens Fordeel. 
Det br. ſaaledes ogſaa om livloſe Gien⸗ 

nice. "Det er en Fordeel ved et Huus, 
it det er indrettet t. mange Familier. Det . 
t Jordeel for en Gaard, at have en ſmuk 
Beliggenhed.” Muͤller. 3: Huſets, Gaar⸗ 
nar Vardie forhsies derved.) fordeel⸗ 
tatig, adj. 1. ſom giver Fordeel, Vin⸗ 
hang, En fordeelagtig Handel. 2. tien⸗ 
ig, ſom er t. Gavn, fortrinlig. Fordeel⸗ 
igtighed, en. Beffaffenheden at være for⸗ 
ſetlagtig. — Fordeelsſag, en. En Sag, 
t foretagende, ſom man driver f. For⸗ 
tis og Vindings Giyld. Nu er Opla⸗ 
å he Fordeelsſag f. Intereffenterne.” 

en. J 
Jordele, v. a. fordeelte, fordeelt. 1. dele 

wget rigtigen, at hver Ting kommer p. 
it rette Sled. 2, flille ad, fprede. Vin⸗ 
Ku har fordeelt Skyerne. Fordelende 
Ritler, i Sægefonften. 3. dele t. Stade, 
» fornærmelje for æn, forurette, (ogſaa: 
arfordele, D. Bibel.) — Deraf: Sordes 
is LS pl. - er. 

ordi, conj. af den Aarſag at, efterdi. 
keg tofte ham, fordi har fortiente det. 
Isl. fyrir bvi, for det, af den Aarſag 
I, — 3 ældre D. bemerker for thy ell. 
erdi ogſaa derfor; og ſaaledes br. forre, 
Nm ad: forde, endnu i nogle af vore 
dialecter. 
Fordobſe, v. a. 4. giste dobbelt, give 
obbelt Sterrelſe. ”Gaaledes fordoblede 
in Kronens Indkomſter v. Sparſomme⸗ 
ighed, uden af forøge dem.” Kampmann. 
… anſtrenge, gisre ftørre i Almindelighed 
ſeminare.) At fordoble fin Flid, fig Iver. 
— Deraf: Fordobling, en. pl. - er. 
ordom, en. pl.-me. en Dom, form fæl⸗ 
te, en Slutning, ſom giores uden tils 
erlig Underføgelfe ell. tilſtreektelige Grun⸗ 

everhovedet: 
L en (ofte ugrundet, urigtig) Wening, 
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Fordom— Forbringsfri, 

ſom man antager uden Fornuftens Pres 
velſe. (fattes hos, Moth.) ”Enhver For⸗ 
dom medfører en vis Vildfarelſe; og cen 
Sordom fan avle mange Vildfareiſer.“ 
Muͤller. At lade fig indtage, beherſke, lede 
af Fordomme. ”Da ſtal Aandens Kraft 
el mere Fordoma Slavelænfer bære.” Thaa⸗ 
trup. Naar Sordomme gribe ind i hele 
Tenkemaaden og yttre fig i Handling, 
blive de t. Dildfarelfer.  (f. dette Ord.) 
»Fordom ev en Mening, fom m. Henſyn 
t. den, der hav den (og f. Maaden, hvors 
paa den er antaget) fan faldes ugrundet, 

ildſarelſe ex en i fig felv urigtig, frø 
Sandheden afvigende Mening.” P. E. Muͤl⸗ 
fer. = fordomsfri, adj. uden Fordomme. 
Deraf: Sordomsfrihed, en. ud. pl. — 
nd, ad). ſom har en Mængde 
oxdomme. 
Fordraaber, mn. s. pl. de med Cand 

blandede. get 
Brending opftige af Kornet, og ſom attér 
deſtilleres (aftreekkes) f. at blive t. Bræns 
deviin. 

Sordrag, et. pl. d. ſ. IX. Vertrag.] 
Pagt, Forening, Forlig, Contract, (Wan⸗ 
dal. I. 202.) Fredsfordratgg. Det fom f£. 
Fordrag imellem dem, (Moth.) 

Sordrage, v. 2. 3. (f. drage. T. ver⸗ 
fragen.) taale, udſtaae, lide, ”Lader 
os endnu bære det m. et godt Taäͤul, ſom 
vi længe tilforn have fordraget.” B. Thott. 
== fordragelig, adj. taalelig, lidelig — 
(fieldnere for: enig, fom vel fan enes.) 
Fordragelighed, en. 17 Taalelighed, Be⸗ 
ſtaffenheden at være taalelig. 2. Beſtaffen⸗ 
heden af være taalig, overbærende, ell. at 
fordrages m. Andre, ”Den Fordragelighed 
— ſom vor Tids Philoſophek prædike under 
Navn af Zolerance.” Wandal. 
- Sordræges, v. n. pass. 1. komme til 
Ening om' noget, 2. forliges, leve i 
Enighed. 7 
FSordre, v. a. 1. IT. fodern.] kræve, 
forlange, beglere (enten udtryttelig v. Ord 
el. i Tanke, Mening og Adfærd.) At for⸗ 
Ore fin Betaling. At fordre Regnſtab af | 
cen. At fordre cen for Retten. Gan for⸗ 
drer megen Opvartning, Underdanighed. 
»Man fordrer det, man vil have, Fræver 
bet, man ſtal have, forlanger det, man 
øngfer at have.” Sporon. ( Kræve pg eſte 
ere de optindelig danſte Ord; fordre og 
forlange, de fildigere, af det Tydſke op⸗ 
tagne.) At fordre cen ud (t. Fvekamp) 
p. Piftoler. == SHordrin 
Gierningen at fordre; Kræven. At gisre 
alt for ſtore Fordringer t. fine Medmen⸗ 
neffer. 2. det, man har tilgode, har Net 
t. at fordre; Krav. At have en Fordring 
paa cen. At inddrive Gieldsfordringer. 

en forudfattet Mening, — fordringsfri, adj. 1. fom ingen For⸗ 
dring hviler paa, gieldfri. 2. ſom ibke 

V 
u 

- —EEEC 

e Dele, ſom v. den forſte 

en. pl.-er, 1. . 
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- Fordringdfri bordunſte. 

glor mange ell, ſtore Fordringer + Livet, 
el. t. andre Menneſter (fordringsles); det 
modfatte er: fordringsfuld. Af det førfte 
haves: Fordringsfrihed, en. den Egen⸗ 
fab, at være fordringsfri (2.) — Sors 

dringomand, en. ben, ſom indfræver Fors 
dringer f. Andre. (8. 6. O.) 

Sordre, v. a. 1. [IJ. fordern.] frem⸗ 
me, befordre, forfremme (i ældre Skrif⸗ 
fer.) »At fordre og hielpe en Gag.” A. 
EG. Vedel. — Sordring , en. Fremme, 
Hielp, Befordring. (A. &. Wedel.) For⸗ 
Frinuſtab, et. Befordring for Reiſende. 
Moth. (forældet.) 

Fordreie, v. a. 4. dreie p. en vrang 
Maade. At fordreie Dinene. — figurl. At 
ordreie Meningen af cené Ord. — Deraf: 
ordreiel e, en. pl = Te 

Sordritte fig, v. rec 4. driſte fig til, 
Jeg fordrifter mig ikke hertil. 2, lide paa, 
vove paa. (D. Bivel. forældet;) f. drifte. 
3. Fældre Skrifter ogſaa: viſe fig aft for 
driftig ell. overmodig. En Chriſten ftal 
aae ad den mildefte Vei, af han hverken 
—* ell. fordriſter ſig.“ Y. Tide⸗ 
mand. 1564. 

Fordrive, v.a.3. (f. drive.) 1. ffaffe bort, 
drive bort, forjage. At. fordrive Fienden, 
fordrive en Bngdom; fordrive Rotter af et 
Duus; fordrive fit Foſter. 2. forſtaae, tils 
bringe (om Tiden.) Hvormed flal vi fors 
drive Aden? — Deraf: Fordrivelſe, cen. 

ordruften, adj. pl. fordrufne, ſom er 15 
d hel Grad dritfældig , - og ved Drift har 
ødelagt fin Helbred, fine Edner. 
Fordum, adv, Jel. fordum.] i den 

or længe fiden forlobne Tid, i Fortiden, 
amle Dage. (ogfaa ved en Pleonasme: 

i ——* i Fordumotid.) fordums 
er £ fildigere Tid blevet t. et Slags adj. 
En fordums Skik.Fordums Hiſtorier.“ 

.Vedel.) Jof. forhen, tilforn. 
Fordunkle, v.a.1. [T. verdunfeln.] 

betage Lyfet, farmørfe. "Gom naar Solen 
pludſelig ſtraaler iglennem Skyen og ftrar 
igien fordunfles,” Mynſter. (Det bruges 

" ofte uegentl. o figur. jvf. dunkel.) Denne 
eil tan ikke for unkle hans Fortienefter. 

»Men cen Feil har dog min Dige, fom bet 
Alt forduntle vil.”Bagg. ”Fadelen har fors 
dunklet hans Hiſtoͤrie v. at ville ophøte den.” 

. Guldberg. 2. Ligeledes p. en uegentlig 
Maade om et flærfere Lys, der betager 
bet fvagere fin Virkning. Solens ns fors 
dunkler alle Stierner (gier dem uſynlige.) 
»Med fin Klarhed fordunflede den Hed⸗ 
ningernes morke og forvildende Blænds 
værk,” Schytte. (Naar derimod hos Tode 
leſes: ”Den beffedne Pige — ſom ikke vil 

orke fine Lige;“ da vilde her rettere 
aae fordunfle,) — Deraf: Sordunts 

ting; en. 
ordunſte, ſ. bortdunſte. 
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Fordybe, v. a. og rec. 1. giore dybder 
— 8 fordybe fig, bringe fig tm 
ned; men ofteft figur. At fordybe fig 
Gield. Under vor Samtale fordybede 
o mere og meve i Skoven.  Sordybet 
Betragtninger. ”De fynes at fordybe ſi 
mere i Støvler, end i Betragtninger, 
Bagg. — Fordybning, en. pl.-e. i 
Gierningen at fordybe. 2. et fordybet el 
dybere Sted. 

Fordyre, v.2.1. gisre, at Prifen p. t 
Vare ſtiger, giore dyrere.Overdaadighbt 
ordyrer os alle Levnetsmidier, og nit 
ætter følgelig Solvets Priis.” Schonu 
Deſto mere fordyres Nodvendigheder 9 
Beqvemmeligheder.” J Bone. 

Sordægtig, adj. f. mistænteli 
SFordæt, et. (Tonen p. foeſte Stadelſe. 

den forrefte Deel af et Skibsdek; Bal 
(8. 6. ms) 

Sordæfte, et. d. f. f. Forheng, dan 
mere brugeligt. (8. 6.0.) 

Sordætr, adj. v. ftiuft, hemmelig, len 
lig. Paa en fordæekt Maade. (dagi. 2.) 

Sordærv, en og et. nd. pl. d. ſ. ſ. Fo 
Særvelje. ' 

Fordætve, v. a, 1. ”gisre Skade på 
ødelægge, gtøre ſlettere, giore ubrugelig 
bringe I en flet ZTilftand, tigheden 
ordærvet Kornet. At fordærves 2. li 
mgang. fan er fordærvet p. Sici 

Legeme, En ond og fordærver WVatar; 
fordærvede Gæder. = fordærvelig, så) 
1. fom fan fordœrdes, er underkaſtet For: 
dærvelfe. Let fordærvelige Varer, 2. [sal 
medfører Fordærvelfe, ſtadelig, adelag 
ende. En fordærvelig Stift, Lære. 

Hordærvelfe, en. 1. Xarfag, Anietuir 
t. at fordærvet. Spil og Drik var hul 
Sordærvelfe. 2. det, at fordærves; 3 
ftanden at være fordærvet. At bring 
føre cen i Fordærvelfe. At ſtyrte figiS 
—8 Den menneſkelige Natars Fot⸗ 
deervelſe. Vares Sordærvelfe ved GSevand, 
Stranding. — Sordærver, én, pl.-c. den 
ſom fordærder Audre, forleder dem få 
Ondt. | 

- Sordøie, v. a. 1. [I. verdanen) 
egentlig om Mavens Virkning t. at epirk 
Maden og affondre dens nærende Delt. 
At fordøie fin Mad. Denne Mader kt, 
tung, haard at fordele. 2. ſigurl. taalc, 
udſtaae, udholde (om det, form er. ontf, 
ubehageligt.) 3. fieldnere og mot i ale 
Skrifter: forede, færte overſtor. Der 
foul vo. Ødfelhed fordeiede fine Midi. 
Schytte. = Sordeidfe, en, 1. det, & 
fordoie. 2. Kraft ft. at fordete. At here 
od, flet, ſterk, fvag Fordoielſe. (Dero: 
ord⸗ielſesfeber, kraft, smiddel, o. fl.) — 

fordoielig, adj. ſom ladet fig ſordeie. 
let fordolelig Føde. Fordoiellghed, i. 
Beftaffenheden at funne fordeles, tær kl 
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Fordoier, en. pl.—e. den, fom fordoier 
7, fan fordeie. (flelden. J ældre Skrif⸗ 
m: en Forsder. »At betroe en Sordøier 
fenge.” B. Thott 
Sordelge, v. (f. Selge.) 1. ſtiule. 

lelden.) "Charlottes Lund fordolger lovs 
afre Labyrinth. Pram. 2. —F Skiul 
2a, holde hemmeligt, delge. At 
zandheden. — Deraf: Fordalgelſe, en. 

ordolge 

Fordamme, v. a. 1. erkldere for ftrafs 
vidig, for ond, afſtyelig. Haus egen 
samvittighed vil engang fordomme denne 
kudling. ”Gvor ſtor Forſtiel der er paa, at 
ctemme en Handling, og af dømme, end 
ge fordomme der Gandlende,” Rahbek. 
- Nær i theolog. Betydning: demme f. 
tig Stxaf. — partic. fordemt: 1. dømt 
» tig traf. De Sordømte (modfat: be 
zalige.) 
litfelde 

ſigurl. beſtemt v. Skiebne ell. 
t. noget Ondt, Uheldigt, Befværs 

kt. Fordomt t. at trælle f. andre fit Liv 
ziernem. 2, uſſtyelig. (d. Zale.) En 
odomt Vane, Skielm. — fordemmelig, 
qj. fom bør fordemmes, ev værd For⸗ 
mamelfe, afftyelig. — Sordemmelfe, en. 
erningen, at fordomme; Zilftanden at 

ere fordømt. 
Sore, en. [Af fare ell. føre.) Et foræls 

tt Ord, ſom demerker: Fætd, udvortes 
Bretning ell. Udruſtning; Optag, Adfærd; 
Kande at vife fig, at færdes paa. ”Glig 
tægtig kongelig Fore.“ Arrebo.“ Ridber⸗ 
rå eg Jagt, og anden ſaadan Fore.“ 
dording (Dgfaa : Sorde, f. Er. hos P. 
tlle.)"Fra Belſtland er hans gode Gværd, 
— hans FSore.“ Ohlenſchl. (Ar. 

al) . 
Fore, præpos. og adv. der bruges i 

vgle Tilfælde, færdeles i Gammenfæts 
fanger foran Ordet, I en Bemerkelſe, bes 
lægtet m. for; men forandrer den næften 

f 
den Undtagelfe f. en figurlig Berndning. 
» Retenfor de ſammenſatte Ord, der el 
tide forbyttes m. de lignende Ord, ſam⸗ 
nenfatte m. præpes. ell, Partikelen for.) 
kegle Sproglærere ville, at fore ogfaa 
lide kunne bruges adetilt og bag efter 
berber (f. Er. at tage fig noget fore; at 
mlte fore; det kom mig fore.) Men 
laledtugen, hvor man i deslige Tilfælde 
æren almindeligen hører for, er imod 
tone R 

kete et 

8 
Sorebilde; v. 2. 1. betegne ſymboliſt, 

Forbillede f. noget, (V. 6. O.) 
Deraf: Forebildning, en. pl. — er 

Forebringe, v. 8. 3. [f. bringe.] bringe 
M Gag) p. Bane, fomme frem med, 
Utele, At forebringe noget for cen. 
Laaledes blev det mig forebragt. 
doreby 

otmene 
Uye, v. 2. 1. afværge, hindre, 
d. anvendte Midler, at noget ikke 

ker; afdende, Ac forebygge en Sygdom, n Krig ; forebyggende Bidler. (€r lige⸗ 

frem overført df det T. vorbauen cå 
vorbeugen. Dgfaa i Danſt ſtulde fores 
bygge egentlig være: at opføre en Byg⸗ 
ning f. noget, f. at afholde, hindre noget, 
el. t. Hinder f. Andre.) — Deraf: Fore⸗ 
byggelſe, en. 

oredæmme, v. a. 1. f[ætte Dæmning 
for, demme for. , At foredæmme Vandet, 
(8. S. O. men er neppe brugeligt.) 

Foredrag, et..pl. d. f. [T. Vortrag.] 
1. Wierningen at foredrage. Sagens For 
redreg. 2. det, fom i Tale el, Skrift 
foredraget. fan holdt et langt Soredrag. 
3. Maaden, at foredrage paa (ifær mundts 
lig.) Denne Præft, Lærer, har et godt, 
flet, klart, tydeligt Foredrag. 

Soredrage, v.a.3. (f. drage.) fremfætte, 
forebringe, udvikle i mundtlig ell. ſtriftlig 
Tale. At foredrage en Sag for et Coles 
glum. Det er blevet Kongen foredraget. 

Forefalde, v.n.3. er. (f. falde.) møde, 
indtræffe ; ſtee, hænde fig. ”I den Mes 
ning fige vi — at intet forefalder imod 
hane Mening og Tanke.“ 3, Thott, »Alle 
ſaadanne Ting forefalde i er langt Liv, 
ligefom der p. en lang Vei forefalder Stov 
og Dynd og Regn.” Baftholm. At gisre 
hvad der forefalder i en Huutholdning. 
Der er forefaldet noget imellem dem. 
Bed forefaldende Leilighed. 

Forefinde, v. a. 3. (f. finde.) træffe, 

finde for fig, ſinde v. fin Ankomſt p. Stedet. 
SHoregade, v. ri. oga. 3. (f. gade.) 1: 

gaae i Forvelen, være næft forau i Tiden 
fiefden uden i part. act.) Det foregagende 
ar (modfat: efterfølgende.) 2. act, i 

Zalemaaden: af foregage andre m. et 
godt, flet Erempel. 3, v. n. tildrage fig, 
ftce gaae for fig. Her er foreganet ftore 
Forandringer fiden jeg var her. - 

Foregive, v. a. 3. (f. Hive.) melde, ans 
give ſom Grund, Anledning, Undſtyldning, 
færdel. paa Skromt, el. hvad der ikke er 
virkeligt og fandt. En fåregiven Aarſag, 
Sygdom. — Foregivende, et. det, ſom 
foregivesz en foregiven Grund el. Und . 
ſtyldning. (Moth.) Under Søregivende af 
en Sygdom blev han paa Landet. - 

Foregiogle, v. a. 1. foreſtille, vife cen v. 
Gisgleri, hvad der et er virkeligt. (£, Kruſe.) 

Forehavende, part. af det ubrugel. fore⸗ 
have; og bruges i dagl. Tale i Bemær: 
kelſen: ſom man har for, ev i Færd m..at 
udføre. Min forehavende Reiſe. (Det hør 
rer: faaledes til de pasſiviſte (objective) 
Participier m. activiſt Form, hvis Brug i 
den ſprogrigtige Tale I det mindſte er tvivle 
ſom; og det er ligefrem optaget efter det 
Tydſte; ſtiondt det ogfan i Hoitydſt holdes - 
f. en Sprogfeil.) 

Forehavende, et. IJT. Borhaben.] 
en Beſlutning, ſom man har for at ud⸗ 
føre; et Forſet. (Moth.) pl. Sorchaven⸗ 



reholdelſe, en, (8. 6 

Å I 

. for. Er Ord, en Plante, fom fielden fore 

æ 

Forehabende — Forelſte. 

vanlig. 
Soreholde, v.a.3. (f. holde.) fremſtille, 

foreftile een noget, til Mindelſe, Bebrei⸗ 
delſe, Formaning, 0. db. (vf. bebreide.) 
Man ”bebveider cen noget f. at lade ham 
fole, at han har feilet; man foreholder 
gen noget f. ax bringe ham t. at ertiende 
fin Forſeelſe; man forekaſter ham noget f, 
at ydmyge ham.” Biller»: — Deraf: Fo⸗ 

2 Ssrefalde, (VB. 6. 9, ſ. fremkalde, 
kalde frem. 

Forekaſte, v. 2. 1. bebreide p. en haard, 
haanlig, ydmygende Maade. — Deraf: 
Soretaftelfe, en. 
FSorekomme, v. a. og. n. 3. (ſ. komme.) 
1. komme cen anden i Forveien m. en Gier⸗ 
ning, giore noget, fom han havde befænft 
af gisre. Gan vilde have ſtukket fin Mods 
ſtander ihtel; men denhe forefom ham. 
— Deraf adj. v. forekommende, om den, 
fom er vredebon t. Heflighed ell. Tienſtag⸗ 
tighed, ſom deri gierne gisr de førfte 

kridt. En forekommende Mand; en fore⸗ 
Fommende Artighed. 2. forebygge, hindre, 
afværge. At forekomme en Ulykke. 3. v. n. 
mode, forefalde, indtræffe, findes, komme 

ommer. En ſaadan Leilighed forekommer 
itte ſaa let. Det er forekommet mig p. 
mine Reiſer. Den Jidende, det Rygte er 
omme (forebrågt) mig. Naar Sagén 
orekommer (kommer for) i Retten. — Her⸗ 
af: Forekomſt, en. Et nyt Ord, brugt af . 
3. F. Schouw 0. a. En Plantes Forckom 

. 2: den Omftændighed, at: den findes vor⸗ 
ende i cn vis Egn, et viſt Strog af Fords 
kloden. 4. ſynes, bæres for. Det forefom 
mig, .at jeg hørte hans Roſt. Det fores 
kom mig i Drømme. — Deraf: Forekom⸗ 
melfe, en, Gierningen at forekomme cen. 

Rorelade, v. a. 3. (f. Jade.) lade kom⸗ 
. me for een, indlade. (8. S. 2.) T. vor: 

laſſen. & ' 

Sorelle,' en. pl. —r. II. Forelle.] et 
fremmedt Navn, fom undertiden (i Norge) 
vet en Fiſteart, hvis danſte Navn er 
)rred. Salmo foria. ”Sorellen jeg vip⸗ 

per langt op i det Grønne.” Nord. Brun. 
SorelTe fig, v. rec. 1. indtages, beta⸗ 

ges af Elſtoveſt. en Perſon. At forelſte fig 
t en Pige. (Moth.). part. forelffet, indta⸗ 

get, beherſtet af lidenſtabelig Kicerlighed. 
At vœre forelſtet i en Perfon. (At forelſte 
fig br. ikke i den svrige Betydning af v. 
at elſte; men fun om at føle Liffov, ”at 
være- indtaget af en Perſon, ell. ligeſom 
tabt i dens Beffuelfe.” (Muͤller. Kun fig. 
el, i Skiemt figer man: at være ganſte 
forelſtet i en Ting, ſom behager cen meget, 
el. i en Perſon, fom man finder ladtagende 
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XM bané 

. Meninger.” Sporon. 

og behagelig.)  SorelfØning, en. (3. 
De) f. Bø, v. 

Forelyve, v. a. 3. (Iyve.) bringe Uſar 
hed frem for een, forebringe, foredrage 
noget, der ef er fandt. Han foredoi m 
en heel opdigtet Hiſtorie.“ Den Mani, ! 
ci fundt fornedre t. at forelyve ẽ 
fler Foltets Glæder.” Rahbek. 

Sorelægge, v. a. 3. (f. lægge.) fre 
lægge, fremfætte noget f. cen. At fon 
lægge een et Document, nogle Eperg 
maal, en Sag t. Afgisrelſe. (tilfers 
Rettergang : gientage en Stævniang.) 
Deraf : Sorelæggelfe, en. 

Sorel €, V.a. 2. lœſe noget op for ad 

aaher. Gan fore mig 
Digt. — Sorelæfer, en. den, hvis €vi 
er at forelæfe. — SFordæsning, en. 
ud. pl. i Almind. Gierningen at forela 
2. I Serd. en offentlig Læreré muntili 
og famménbængende Foredrag f. fint 
hørere. At holde offentlige, private Fo 
læsninger. 

Forclobig, adj. (I. vorlaͤufig. fk 
forekommer, foregaaer inden noget at 
fteer ell. Fan ſtee. En forelebig unde 

rf. forelebende,) 
oremale, v. 2. 4. male noget f. (it 

Efſterligning. Hån foremalede mig Fyr 
Forende, en. pl. -r. (For⸗Ende.) 

forreſte Ende af en Ting; modlat Baten 
Sorene, v.a.1. ſamle, forbinde, fax 

menfole fo ell. flere Ting ſaaledes, 
de udgiore et Heelt; faavel egentlig ke 
figurlig. At forene to Bærelfer v. at bed 
tage et Skillerum. Han har i dette Ef 
forenet Lærdom med Dybfindighed. 
forene fig med cen om noget, om mø 
Betaling, til et Arbeide. Med, forene 
Sræfter. De forenede (forbundne) Bi: 
tet, 2. bringe t. Enighed, t. Overus 
ſtemmelſe. At forene ftridende Partita 
(jvf. forlige.) At forene ſtridige Venlo 
(”naar de v. Underføgelfe og vat 
Modfigelſe bringes nærmere t. hinander. 
At forene nogetom. fin Dverbeotiéatt 
Denne Yttring fan ikke forenes m. Ki 
tidligere Lære, ”At forlige Foli forudikt 
ter uͤvenſtab; at forene derimod fun ulig 

3, have, bl 
tillige. (ſ. forbmde, 1.) Han 
grundig Lærdom m. den ſtorſte Beſtede 
hed. To faa betydende Embeder fil 
han neppe forene. . 4. forenes, v.? 
ass, fomme godt opereene, enes, leve 
nighed. orening, en. pl. met 
— en —5 2. 5 — 

agt. te g Forening. 
bryde en Forening. — Sreningsmndl 
et. det, hvorved f. Cr. to Stoffer cl. 
gemer forene fig til cet. inge 
pune, et, bet Punkt, hver Forcuinzi⸗ 

gelig, Betragtning. (V. G. O. har i ſamt 
* æ 
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l. Ferbindelſen imellem fo Legemer er 
ttgaaet el. i at. 
Forerindring, en. pl. er. foregaaende 
rintring; færd. foran i en Bog; Fortale. 
Fotertſe, v. a. 1. forvandle t. Erts ell. 
tal, — SForertsning, en. (8. 6. 0.) 
Foreſegn, et. Forudfagn, Forudſigelſe. 
vædictio,) Moth; der ogſaa har v. at 
trfige noget 3: forudfige; prædicere. (nu 
ke Srugeligt.) J 
bure, v. a. Ge —3 t 
orefige, v. a. 3. (f. ſigge.) fige noge 

teen, ſom han —* fige efter. Hvert 
ichlik færdige. t. at negte ell. bekreæfte 
It, hoad der forefiges dem m. en myndig 
imam.” Sueced. W 
foreffrive, v. 2.3. (f. ſtrive.) 1. egentl. 
ire en Forſtrift f. cen, ſtrive f. cen det, 
a tal ſttive efter. — fo vet, part. fom 
fora er ſtrevet. Paa foreffrevne Maade. 
beſtemme, anordne, befale. At fore: 
mve cen viſſe Grendſer, foreffrive cen 
sd fan ffal gire. At foreffrive den Syge 
fægemiddel, en ſtreng Leveinaade.“ Fo⸗ 
ve br. iſer t. at beſtemme Maaden, 

frilfen en Befaling ſtal vorde udført.” 
cr. — Deraf: SHoreffrivning, en. 
— at foreſtrive een noget. (jvf. 

de hore 
. (fn ore⸗ 

yde, V.QA. 3. (f. ſtyde.) 1. 

i part, pass.) Er Slaaen 
Re? (Motb:) 2. flyde Skylden paa, 
evende. 3. gisre Forſtud, forſtrekke med 
ſoreſtyde een Penge. (ogfaa forſtyde.) 
oreſlaae, v. 2. 3. (f. flade.) foreſtille 
' taget fom Middel t. at opnaae, udføre 
denßgt, ell. t. anden Brug; bringe i 
Mag. pan blev foreſlaaet til dette Em⸗ 
t. 3eg foreflog ham, at følge med mig. 
—5* cen en Pige t. Kone. 
forefnatfe, v. 23. 1. fnafte for cen, for 
faae ham ft. at troe, for at indbilde 
anoget. »At foreſnakke Fyrſterne, hvors 
4 Xlt er ſtabt, lt tilladt f. dem.” 
Wing. (Tale over Gerner. 4.) 
oteſpille, v. a. 1. ſpille noget for cen 
at lare ham at ſpille def efter. (Moth. 
joreſpertge, v. a. og rec. 3. (f. foer e.) 
Underretning v. at ſporge fig for. Jeg 
ladet forefpørge om han var kom⸗ 

!. Ht forefpørge fig hos, cen om noget. 
Deraf: Sorefpørgfel, en. pl. - er. Seg 
' Foreſporgſel bleven forviffet derom. 
oteſtaae, v. a. og n. 3. (f. flage.) 1. 
beſtyre, have Dpſyn m. At foreſtaae 
imbede, en Forretning. fun foreſtaaer 
ft Suns, (”Derfom nogen ikke ver), 
foreflece fit eget Huus.“ I. Tim, 3,3. 
af 1550 ZF 4550,) 2. v. n. ftunde til, være 
rå Vente. Hoſten foreſtaaer. En fore: 
ende Reife, ”Ecaledes glæder han fig 
en did, ſom er, og gaaer tillidsfuld 
' den, fom, foseftaaer.” Mynfter: 

han figer (i 

"Soreftiille, v. 2. 1. fremſtille for eens 
Aaſyn; (fun om Perfoner,) At foreftille 
cen for Kongen. Gan Blev Kongen fores 
ſtillet. 2. fremſtille til Skue. At foreſtille 
en Handling p. Skuepladſen. 3. frem⸗ 
fætte, udvikle, foredrage noget for Andre, 
for at giore dem det tydeligt, ell. t. Overs 
vetelfe og Beflutning. Jeg foreftillede ham 
Ringens Vanftelighed. Sagen er endnu 
iffe foreſtillet Kongen. At foreſtille fig 
noget 3: tænfe ſig, giore fig Begreb om. 
4. efterligne, (ifær udvortes Skikkelſe ell. 
pecion) vife en Lignelfe af. Han foreſtil⸗ 
er en Dovſtum i Comedien. I denne Leg 

foreftiller han Kongen. Ogſaa om Billeder, 
Malerier: Frad oreſtiller denne Figur, 

tte Maleri? foreſtillelig, ad; fom man 
kan foreſtille fig, tenkelig. — Soreftilling, 
en. pl.-er,… def, at foreftile, alle Ordets 
Bcmærfelfer. f. Er. Miniſterens Foreſtil⸗ 
ling v. Hoffet. En Soreftilling p. Skue⸗ 
pladfen. Under Soreftillingeu (imedens 
Skueſpillet opføres.) At gisre Foreſtilling 
om noget, indgive en Foreſtilling til Kon⸗ 
gen. 2. færd. det Billede, ſom Sicelen 
modtager el. danner fig af noget, deb 
virker p. den indre Candé; ifær naar dette 
fler m. nogenlunde Bevidſthed. I Drømme 
ave vi fun dunkle Foreſtillinger. (jvf. 

Begreb, Tanke.) At giøre fig en falſt Fo⸗ 
reſtilling om noget. — Foreſtillingoevne, 
rr ngstraft, en. Evne t Gtælen t. 
at danne fig Foreſtillinger. ”Gud allene 
behsver Ingen Sandſer, fordi den uentes 
lige Foreſtillingokraft har ingen trans 
fer.” Eilſchov. ON, 

Foreſvæve, v. a. 1. fvæve for, foran cen. 
Det Billede, fom forefvævede hans Phan⸗ 
taſie. ”Englene, mig forefvæve, bebude 

noget meer end jordiſt Lyft,” Bagg. 
Foreſynge, v. a. 3. (ſynge.) ſynge noget 

f. een, fom han ſtal lære at fynge efter. 
Sorefætte, v.a.3. (fætte;) 1. fremfætte 

for, ffær t. af nydes. (3. S. 0.) ”Da æder 
hvad eder forefættee,” Luc. 10,8. Der blev 
forefat dem mange Retter. (hellere: feat . 
mange Retter for dem.) 2. betroe cen Op⸗ 
fyn, Beſtyrelſe over noget. Gan er bleven 
foreſat denne Stiftelfe, — Deraf partic. 
Sorefar, der br. fon Subſt. At adlyde 
fine Sørefatte. Han er min Foreſatte. — 
3. forclægge, beftemme for, foreſtrive. Af 
forene cen et Maal, en vis Tid. 4. 
forefætte fig noget, beflutte en tilkom⸗ 

"mende Handling (fom dog er. af mindre 
Vigtighed el. Betydenhed), fatte et For⸗ 
fæt. ”For at beflutte maa man have overs 
veiet; t. at forefætte fig, behever man 
blot at ville udføre. — Den eng Nabo fal⸗ 
ber ikke let p. at fige til den Anden: at 
ban havde beſſuttet, at beføge ham; men 

lmindelighed) at han havde 
foreſat fig der,” Muͤller. HE 



goretage Forediſer. 

noget for fig, for at bringe det i Stand, 
afgisre det. Sagen flal foretages i Mors 
gen i Colegiet, i Netten, 2. recipr. paa⸗ 
tage fig, give fig I Færd med, fuffelfætte 
fig med, tage fig for. At foretage fig en 

" fang Reiſe. Han foretager fig intet den 
e 

. om noget. (Moth.) 

forevende noget t. fin Undſtyldning. 

hele Dag. ”At foretage fig noget, er f. et 
vift Maal at begynde en vis Virkſomhed.“ 
Miller. — partic. foretagende bruge nogle 
(efter det tydfte unternehmend) for: 
driftig, virkſom. ”En. fnild, kraftfuld, dri⸗ 
fig og foretagende Xårnd.” Engelst. = 
Foretagelſe, en. Gierningen at foretage 
1) En Sags Foretagelſe I Retten. (V. 
O.) — Soretagende, et. pl.—r. . det, 

man foretager fig, en begyndt el. udført 
Gierning. At udføre, afftaae fra et Fore⸗ 
tagende. ”En Bedrift er. et tappert Sores 
tagende. Da man v. dette Udtryk tœnker p. 
planmæsfig Virkſomhed, anvendes det ikke 
p. Hverdagslivets Smaating. En Spad⸗ 
feregang et intet Foretagende; men en 

- Relte fan være det.” Muͤller. — Soretægt, 
e. en. noget, man foretager ſig, Foretagen 

Coldings K. Hiſt. ”Fiendtlig Foretægt. 
vitfeldt. I. 212.) 
Soretrælte, v. a. 3. (trække.) give For⸗ 

trin for; agte hoiere; ville hellere. At fore⸗ 
trætte en Ting, Perſon for ey anden. 
Dan blev ham' forctruttet. Gan foretrak 
at døe, for atvleve vaneret. (Soretræbs 
ning, en. 8.6.0.) 
. ge, v. a. 1. figurl. ofte at ind⸗ 

prente, forepræke den Enfoldige ell. Bar⸗ 
net noget, der ſtal læres. (dagl. I.) 
—— en. (Foretagende.) f. foretage. 
ôrevende, v. 2.2. d. f. f. foregive. si 

os 

revending, en, ugrundet Undſtyldning, 
Paaſtud. Under Sorevending af en Syg⸗ 
dom. ”Man havde da en Sorevending, (til) 
at giore dette Land underdanigt,” Wandal, 

revidende, adj. v. ſom veed noget 
forud; præscius, 

Forevideude, et. det, at have Kund⸗ 
fab , være underrettet om noget, der ſtal 

te. Gan gforde det med, uden mit Fore⸗ 
vidende. ”Af Guds befluttede Raad og 
Sorevidende.” Ap. Giern. 2, 23. (Forſyn. 
Bib. 1550.) 

Sorévige, (for⸗ evige) v. a.1. ſtaffe en 
uforgængelig, evigvarende Ihukommelſe. 
At forevige fig v. fine Skrifter, Handlin⸗ 
ger. Navnenes Beſtemmelſe var at fors 
evige diſſe Folkeferde Vanheld og Vans 
hæder,” Rahbek. — Deraf: Forevigelſe, en. 

Foreviſe v. a. foreviſte⸗viiſt. fremvife 
for, lade fee. At foreviſe Malerier, fore⸗ 
vife fit Pas. — Deraf: Foreviisning, en. 
pl.-er. — Foreviſer, en. den, fom fores 

vifer, fremviſer noget. ' 

dig Capital ell. Rente ſtal udbetales. 

At være forevidende 

AJ 
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Foretage, v.a.ogrec. 3. (tage.) - 1. tage Sorfald, et, ud. pl. [Zonen p. 
Stabelfe. Isßl. Forfall, i "tet el « 
hindree.] uventet Hindring fra en Fe 
retning, et Foretagende. pan fif Forfd 
At have lovligt Forfald fra (for) at men 

"Retten. (At giore eens Forfald” trad 
hans Sted; en forældet Talemaade. 
Vedel.) = forfaldsles, adj. fom in 
lovligt Forfald hor. Forfaldevidnt, 
den, fom med Ed paa Zinge bevidner 
Andenes Forfald. 

Forfald, et. ud. pl. 1. den Zilfa 
at en Ting forfalder, forringes, tager 
Denne Fabrik er i Forfald, Rigets å 
ald. 2. Hiemfald, Udlsb. Sehjnete 5 
ald t. Kronen. En QVerelé Forfeld. 
Deraf: Sorfaldsdag, en. den Dag, de 
Vexel forfalder, el. ſtal udbetales, — Fe 
faldetid, en, Tid, Termin, naar ca fi 

Forfalde, v.n.3. (f. falde,) 1. forri 
ges, forværres , komme p. Fald. (dilab 
Bygningen, paven, Handelen forfeld 
En forfalden Muur. ”Det kan iffe jod 
bred, at noget tager af; men det bar ål 
dres, ut det ikke forfalder,” I. H. Swid 
2. forbrydes, hiemfalde t. Ovrigheden. 
være udløbet til Betaling (om Obligati 
ner, Verler, Renter, m. m.) ”Landyil 
er længe forfalden,” Moth. De forjelb 
Renter. 4. henfalde, fage ond Bane. 
forfalde til Spil, Liderlighed. At været: 
(al en til Drik; hedder ogſaa blot fo 
en. (dagl. 2.) . i 
Sorfalſte, v. a. 1. gløre en Ziag få 

ſlettere, ringere, ved Forandring cl. 
fætning af andre Ting. At forfalike 
Document. “At fremſtille en virkelig 
og uſtyldig Handling m. forfalſtende 
frændigheder.” Birkner. At forfalſte 
Børe, Maal og Vægt. — Deraf: & 
falſter, en. den, ſom forfalſter, cl. Må 
gtør. noget. —Sorfalffning, en. 

Sorfang, en. ud. pl. Afbrak, finn 
Ctade. At gøre een Forfang. 

Forfange fig, v. rec. forkele fis (f 
Heſte.) Benten er bleven forfangen. " 
Sorfangenhed, en. Forksleiſesſogien 
efte. (Sorfangelfe. Moth.) 

Sorfangft. en. ud. pl. Gierningen 
fange, ell. Leilighedet. at fange før ca 
den. Han maa gierne have Sorfang 
— Deraf: Sorfangftret, en. (Rabb.) 

Forfare, v.a.1. lære, fomme t. Kut 
fab v. at prøve, underſege, handle 

lide. »Da funde du ikke fætte past 
ham; fhi du havde ikke forfaret, at! 
var ſaadan faberlig Kiærlighed ſtictt 
der”. P. Tidemand. 1543, »Denma 
fat gvandgideligen grantte og forfere så! 

idnesbyrd,” D.£. I 13, 11, (3of. eft 
fom nu overhovedet er mere Srugcligt: 3 
egentlig hor en noget forſtiellig Smal 
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ſſe.) "Vi figes at erfare, hver Gang vi 
t og Hende noget, ſom vi tilforn ikke 
ide; men at forfare noget figes den, 
m efterforffer og prover en Ting.” Spo⸗ 
n, S forfaren, adj. v. kyndig, fom 
x prøvet, ført meget, erfaren. En 
ejerin Mand. »Forfaren i gamle Hiſto⸗ 
rt” I. S. Vedel. En forfaren (prøvet) 
emand. 2. fare med, handle med, 
kandle, omgaaes. Gan forfarer ilde ders 
it, Moth. (bedre: handler.) Der blev 
efsret haardt, efter Lovens Strenghed 
tt ham. ”Han vilde de vift forfare mes 
t forfigtigere m. at give fin Stemme.” 
utuer. = Sorfare „en. den Egen⸗ 
ab, at være forfaren, forſogt (Erfaren⸗ 
det nu mere brugeilgt) Forfarenhed 
ér en fendig Meſter.“ Moth. Forfa⸗ 
ned i Krigsfager.” 2 Macc. 3. »Fordi 
aalmodighed giver Forfarenhed, og For⸗ 
tenhed gider Saab.” P. Tidemand. — 
trjaring, en. det at forfare, forſoge, 
ane til Kundſtab om. At komme i For⸗ 
ing om noget, ”Gan kom mere og mere 
i Forfaring om Pavens Bildfarelfer.” 
. 3. Golding. ””Om hun fommer i en 
!morfaring, at han haver en anden 

otfetning, en. J erfasſung. 
—E Tilſtand, en Perſons 
» Singé hele indvortes og udvortes Be⸗ 
ifenhed. (Forfatning br. dog i det Hele 
int om Ting; og da fun om mennes 
lige Frembringeiſer. Man taler om Sko⸗ 
5, Varkers Tilſtand, ikke om deres 
nfstning, Derimod høres vel ſtundom: 
han efterled Godſet, Værket, Anlægget 
te vyverlig Forfatning ;” hvor dog Til: 
lad hellere maa bruges.) — I Gærdel, 
I Sormuestilftand. Gan er i maadelig 

ing. Hans Forfatning har forbe⸗ 
tt fg, (jvf. Tilſtand.) ”Sorfatning — 
fater egentlig en Tilftand, ſom m. Fris 
der bragt tifvele; f. Gr. en State For⸗ 
bung, Sindets Forfatning. En Stats 
and fan undertiden være en Følge af 

é Forſatning.“ PD. E. Miller. 2. en 
late, en Nations Sorfatning 2: Forhols 
timellem Foltet og Regieringen, Regie⸗ 
izeform, Conſtitution. 3. hos Moch 
Res Ordet fun i Bemærk. a) Tilbere⸗ 
le, apparatus. b) Begreb, compre- 
mios fom begge nu ere ubrugelige. 

ette, v. a. 4. udarbelde,. ſammen⸗ 
tt toget Øriftligen. At forfatt 
Etrift, »Den, der ftræber efter at uds 
tg Zanterne elv, at udvikle deres hele 

" 2 

en 
Hr 
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fielden i Taleſproget, hvor man helſt ſiger 
at ſtrive, opſætte.) Forfatielfe, en, 
Gierningen at forfatte, ( V. S. O.) — For⸗ 
fatter, en. pl. - e. den, fom har forfattet 
om udgivet et cl. flere Skrifter; en Skri⸗ 
bent. At være Forfatter fil, el, af et 
Skrift. Han er tidlig bleven Forfatter, 
Æn ung, en berømt, god, maadelig, flet 
Forfatter, Om et Fruentimmer bruges : 
Forfatterinde. — Forfatterſtab, ef. den 
Omſtandighed, at være Forfatter i Alm, 
el. Forfatter f. et nyt Skrift. Egennytte 
udviklede hans Henfigter v. at tiltiobe fig 
dette Forfatterſtab.“ D. Tilſt. IX. 271. 
: Forfegyté, mv. a. 1 forfvare, værge med 
Vaaben, el. ivrigen m. Ord, Tale, Skrift. 
Han hår forfegtet fin Sag, fine Rettig⸗ 
heder t. det nderfte. —* t Sandheden 
indtil Døden, faa ſtal Gud ſtride for dig.” 
Cir. 4. 31. Om end Overbeviisning ifte 
altid har været Xarfag ft. den Beſtandig⸗ 
hed, hvormed de Lærde have forfegtet des 
tes Meninger.” Sneed. Naar en Rid: 
der traadte i Skranken — at forfegte fin 
Dames re, forudfatte han naturligvtie, 
at den var anfegtet.“ Rahb. — Forfégs 
telfe, en. Forſpar. Hans ivrige. Forfeg⸗ 
telfe af denne Mening har ſtadet ham. — 
Sorfégter, en. (Zonen p. mellemſte Sta⸗ 
velfe.) Forſvarer. Troens Forfegter. 
Sorfegter, en. pl. —e, (Tonen p. forſte 

Ctavelfe.) Cen ſom fegter for andre, el. 
i Spidſen af andre. (2. Vorfechter.) 

Forfegtning, en. Fegtning, fom gaaer 
forud f. en egentlig Fegtning ell. et Slag; 
præludium prælii. (WNoth.) 

Forfeile, v.a. 1. gaae Slip af, tage fell 
af, ikke naae det, man føgte, At forfeile 
Beten, forfeile fit Maal. . 

Forfeire, v. a. 1. [Ivf. feir, fager.] 
ſmykke, opſminke, beſmytke: colorare. 
At forfeire fin Sag, fine Udyder. (Moth; 
forældet.) . 

Sorfierding, en. pl. —er. den forrefte 
Fierdepart af et flagtet Dyrs Krop. 

Forfine, v. a. 1. giste finere (figurl.) 
give en finere Dannelſe. At forfine Sma⸗ 
gen, Sproget. — Forfinelſe, en. 1. Gier⸗ 
ningen, at forfine. 2. forfinet Beſtaffen⸗ 
hed, »En umandig Sorfinelfe, der mis⸗ 
brugte Culturens Navn.” Engelst. 

Forflere, v.a.1. forøge Antallet. (Riis⸗ 
brigh.) ꝰArbeiderne blive let af fig felv 
forflerede.” J. Boye. ”Du vil føle dine 
Evner forøgede og forflerede.” Pal. Muͤller. 

Forflytte, v. a. 1. flytte, føre fra eet 

⸗ 

"Sted t. et andet. (jvf. flytte.) At forflytte 
noget 't. et Øted. ”Befindes han at for⸗ 
flytte fit Sods af Huſet.“ D. Lov. I, 21, 
12. (Nu bruger om rarligt Gods fædvans 
ligen flytte. Derimod forfjytte om Perfoner, 
i Senfcende t. deres Stilling opg Opholds⸗ 
ſted.) Gan er bleven forflyttet £. et andet 

Å! NEN 

- 
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Kald, Embede, — Deraf: Forflyttelſe, 
én. pl.-r. At føge om Sorflyttelfe (ſoge 
et andet Embede; ifær p. et andet Sted.) 
” Sorfløien, adj. v. vild, flygtig, letſin⸗ 
big ; — uoverlagt. Eu forſtoien 
Karl, en forfløien Tante, Yttring. (d. T.) 
[”Sorfløien figes om den, der har en ufors 
ftammet Mund, m. Bahden og Sværgen, 
ell. andre uſtikkelige Ord.” Moth.] 2. ”En 
orfloien Kugle 3: ſom har tabt fin Kraft.” 
oth. (Vi fige nu meft: en meat Kugle.) 
Sårfod, en. pl. Sorfødder. en af be 

forteſte Fødder p. et ſtirbenet Dyr. 
Sorfordele, v. a. 1. forurette. Moth. 

»Ingen forfordele fin Broder i nogen Hans 
del.” (D. Bibel.) ON 
FSorfra, adv. 1. fra den forrefte Deel, 
Side, Ende af en Ting. At beſee noget 
orfra og bagfrå. 2. fra Begyndelſen af. 

Bi maa begynde forfra igien. 
Forfragte, v.2.1. bortlete ct Skib, fragte 

et Skib bort. (Moth. ufædvanl.) 
- Sorfremme, v.a. 14. hielpe frem, hielpe 
t. bedre Vilkaar, Stilling; befordre. At 
orfremme (fremme) Agerdyrkning, Fa⸗ 

"briter. At forfremme (fremme) et Arbeide. 
»at de iffe fulde fomme t. at forfremme 
Broen, ſom de havde begyndt.“ Vedels 
Garo. Forfremme cen t. et bedre Embede. 
At. forfremmes (giore Fremgang) i Stu⸗ 
deringer, i gode Sæder. »Alle raabe paa 
at ville reiſe, f. at forfremmes udi Sprog 
og Videnſtaber.“ Holberg. — Forfrem⸗ 
melfe, en. Gierningen at forfremme ell det 
af forfremmet. At bidrage t. eenb For⸗ 
fremmelſe. At ſoge Forfremmelſe til et 
bedre Embede. — Forfremmer, en. pl.-2. 
den, ſom hielper en Anden frem. ' 
Forfriſte, v. a. 1. gisve friere; veder⸗ 

qvæge, opmuntre. At forfriffe Luften, Sin⸗ 
det. ”QWan fan jo, efter deres Exempel, 
forfriffe fig m. Rogtobak, Viin el. 21.” 
Holberg. 2. fornye. ⸗ Sorfriffelfe, en. 
Gierningen at forfriſte, ell. det at forfri⸗ 
ſtes. Sindets Sorfrijtelg . "Ut diffe Les 
gemsovelſer bleve Forfriſtelſer efter Lære: 
timerne og Belenninger f. de Fltrige.” 
Engelst. — Sorfriffning, en. pl.-er. d. ſ. 
ſ. Forfriſtelſe; it. noget hvormed man fors 
frites, At nyde Forfriſtninger. (Moth.) 

Forfrofſen, adj.v. pl forfrosne. (af det 
ubrugel. forfryſe, fom Moth har.) ganſte 
betaget, overvældet af Kulde og Froſt. At 
komme forfroſſen fra en Reiſe. Hans Fods 
der vare reent forfrcene, - 
—8 v. u. |. forraadne. 
Forfuſte, v.a 1. fordærve v. flet, fuſter⸗ 

agtig Gierning. Dette Arbeide, denne 
Klædning fa: han reent forfuffet, — Der⸗ 

ing, en. ' af: Sorfu 
SForfylde, v. a. 2. folde alt for meget. 

ſaaledes bliver 

shsol. fordratten fordærvet våd d 
0 . ! 

Sorfædre, D.s. pl. uden sing. [J. Fo 
ſedr.] Perſoner, ſom have levet før e⸗ 
vore Samtidige, enten i en. vis Sla 
el. i Almindelighed. (mobfat: Cfrerta 
mere.) Dan er vanflægtet fra fine 
fædre, Vore Fo es Skikte & 
nende i F É: — 

orfængelig, adj. [Jol. fåfengileer. € 
fåfång. Det danſte Ord er ſaaledes i dd 
velfen ganſte forvendt.] 1. ſom er uden 
Værd, tom, ubetydelig; ”fom ci et 
nogen vet Fynd, Kraft og Værdi; lev 
33 Færd ? —X »dad og ilke he 

il forfængeli re.” (D. Bibt 
2. fom fætter Priis p. det, ber uden fas 
indvortes Værd, falder i Øinene; iE 
ſom fætter prlis p. Egedgfaber af & 
Slags hos fig felv, cl. overhovedet 
enhver Leilighed ſoger at lægge vi 
gå. indbildte Fuldfommenheder ford 
Den Stolte vil æres og agtes; Ven Å 

ngelige roſes og beundres. At være fi 
elig I fin Dragt, Levemaade. Ir 

beholder mindre, end hvad der er ton 
Stræben efter det Jon 

Sorfængelighed ; og da det blotte Gia 
tomt, bilver ogfaå den forfængelig, k 
ftræber efter Stinnet. F ighed vi 

g 

orfæng 
fig. altfaa fom en Higen, enten efter 3 
trin, fom ere tomme, ell. efter Stian 
de virkelige Fortrin.“ Måler. 3. 
fende, uſommelig. forfængelig Gnat, f 
fængelige Ord. (nu fielbden.) Fo 
—* en. 1. den Beſtaffenhed, ate 
ovfængelig. 1. ”Der fee vi Navnfur 
eds Forgængelighed , og Bovtalens 5 
ængelighed.” Nahbef. 2. ”Sorfæng 
cd vil, fremmed for den fande At: 

ielſe, i det ubetydelige tiltrokke fig Aa 
Opmerkſomhed og Bifald,” Monſter. 

Sorfærde, v. a. 4. [X. S. færao. 
fårfåra,)] fætte Gtræt i, indjage Ra 
ell. dog en het Grad af. Forbaufelfe; f 
ſtretke. ”Ligefom han itkke later dr 
forfærde fig el. gisre fig mistreſtig 
Tidemand. 1564, At forfærdes, af k: 
forfærdet ved, over noget. [jøf. fortrak 
ev efter nyere Talebrug nærmer ! 

trykker den af Frygt for en nem 
el. ventet Fare udrundne Radſel, ah 
færde. 3 353 Danft br — 
ogſaa for ; og dera ' 
æcfærbelig, 2 j. ſom fan forfærde; ff 
om, gyſelig, ſtrekſom. (i dagl. 2 ig 
maade flor, i hoi Grad. Gn forferde 
Mængde, en forfærdelig Kulde, vede 
Sorfærdelfe, cen. den Tilſtand, at fort 
des, cl. være forfærdet; Radſel. S 
færdelfe ftal falde over dem, ca 3 

” At forfylde fig m. Mad, Dritfe.— forfyidt, 2 Moſe B. 16,16. (Dog ttfe altid ſon 

e 
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ing af blot Frygt ell. Banghed. Forun⸗ 
Ting over noget felfomt cl. farligt, hvis 
ede Udfald man dog har Formodniyg om, 
an vitke Forferdelſe.“ Sporon.) 
Sorfærdige, v. 2.1. II. perfertigen.] 

gere, tfær m. Hœnders Gierning; giere 
artig. (Moth.) At forfærdige en Klæds 
ting, et Par Skoe. — Deraf: Sorfærdis 

c, en. 
orfødde, v. a. 1. [af Fod.] fætte nye 

judder i, At forfedde et Par Stovler. 
Jorføie fig, v. rec. 4. begive fig til et 

Eta, At forfei⸗ ſig hiem. 
Sorfølge, v. a. 3. (ſ. følge.) 1. følge 
ha uden Ophold; jage efter for at ſtade. 
Mengene forfulgte ham hele Gaden igien⸗ 
mm. At forfølge et Dyr p. Jagten. At 
folge en fingtfende Fiende. 
gbeſtandig Umage for at fade een. Hans 
henter have forfulgt ham faalænge indtil 
eft ham ſtyrtet. ”I forfølge vel ikke 
krs Fiende med Sværdet, men forfølge 
dam ikte m. eders pad?” Bafth. 3. 
xtlætte. At forfølge et begyndt Arbeide. 
bedels Saxo.) — At forfølge en Sag (i 
uſproget) føre åen t. Ende. ”Sfaffe dem 
ktanne Perfoner f. at forfølge -deres 
jager, fom de kunne være forvaret med.” 
18, 19.77 Sorfelgelfe, en. Giernins 
tm at forfølge ;- det, at forſolges. At være 
ter Sorfølgelfe; Religions⸗Forfolgelſe; 
otſelgelſesaano. — Sorfølger, en. pl.-e, 
12, ſom forfølger, føger at flade Andre; 
! Cfterftræber. . 
Sorføre, v. 2. 2. forlede til det, ſom er 
att og laftværdigt. ”Mange er forførte 
»Antinders Stienhed,” Gir. 9.9. »Ingen 
fore eder m. forfængelige Ord.” Cph. 5. 
tforfore en Pige (t. utugt.) At forføre 
1 til Epil, »At forføre nogen, er af 
mange ham p. Afvet; at forlede nogen, 
at bringe ham p. urigtigt Spor, Man 
fr derfor ofteſt: at forføre' den. tinge, 
i forlede den Rldre.“ Sporon. J Speg 
faget det for: overtale, formaae. For⸗ 
nelfe, en. Gierningen at forføre. — For⸗ 
ne, en. pl.—e. den, fom forfører An⸗ 
W. Ungdommens, Folkets Sorførere. (of⸗ 
f om den, ſom forfører OvindfølÉ -t. 
mink.) Forforerſte, en. et forførende 
entimmer. — forforerſt og forføriff, 
b. 6. O.) adj. ſom let fan foͤrfore, fri⸗ 
mme, lolkende. (frugt af enkelte Nyere.) 
iden al Omgang m. forføriffe og farlige 
olt. Guldberg. 
daures r.0,3. (ek.) ſ. gage. [IJ. for- 

ed, 

n Dag fortzager ſnart. ”BVort Liv fors 
ser fom en Taage, der fordrives af So⸗ 
1" Riisd, B. 2.4, 3 forgangne Dage (1 
liten.) — parlic. forgangen, br. uden 
p ting (ligefom forleden) a) deels ſom 

v. om Tiden: foregaaende, nylig fore 
Dang Ordbog I. 

2. gløre. 

1. om Xlbden, forløbe, rinde hen. 

AJ 

J 

Forgaae — Forgang. 

leben. Det ſtete forgantggen Uge, Maaned, 
Aar (hvorved altid bg næft fore⸗ 
gaaende; ”Han var her forgangen Dag,” 
bcmærfer derimod ikke: I Gaar; men for 
nogle Dage ſiden.) b) elliptiſt ſom adv. 
for fort fiden. Jeg mødte ham forgangen 

Ha, forfrinde.& g, forfvinde.” Sorgen, Smerten forgaaer 
m. Ziden. ”Med Dag og Stund fors ger 
en Stade, ſom er liden.“ Falſter. Horel⸗ 
fn ev forgaget ham. V. S. O. (bedre: 
an har miftet Herelfen,)" ”Forlad mig 

itte, naar min Kraft forgaser.” Pf. 71. 9, 
3. ophøre at være fil, blive t. intet, gaae 
t. Grunde, Gun bar nær ved at forgaae 
af Sorg, af Sult. Alt i Verden fornåaer, 
»Snart høieft Duſte falder, ſnart fomne 
kyſt fortzaager. C. Frimen. Skibet forgik 
i Stormen. Herrens Dag — p. hvilfen 
Himlene ſtal forgaae m, fort Bulder.” 2 

et. 3, 10. = Heraf: forgængelig., adj. 
om kan forgaae; fom et er varig, beftans 
dig. Dét Evige og det Sorgængelige. En 
forgængelig Lyt, Glæde. — Sorgænges 
ighed, en. ud. pl. den Egenſtab, at være 
forgængelig. 

orgage fig, v. rec. 3. udtrætte fig ved 
at i 

1. en Gaard, foran en anden og nærme 
v. Huſet. (modſat: Baggagrd. Oftere 
blot: Gaard.) 2. en indſluftet aaben Plads 
for bed en Bygning. Forgaarden til et 
Tempel, Slot. 

Sørgaars, adv. med præ 
Dag, fom var næft før i 
aars." Jeg fane ham baade i Gaar og i 
orgaars. J Sorgaars Morgen, Mid⸗ 

dag, Aften. V. S. O. (efter Talebrugen: 
i forgaars Morges, Middags, Aftes.) J 
dagl. T. ogſaa adj 
fra i forgaars. . 

Forgabe fig, v. ree. 1092, (T. ſich vers 
gaffen.] lade fig aldeles indtage, hen⸗ 
tive ved det Udvorles, v. Synet af noget, 
ell. ved det, man ſynes om. (ofteſt m. Bi⸗ 
begreb om Mangel p. Skionſomhed ell. 
Smag hos den, ſom forgaber fig.) At fore 
gabe fig i een, i en Piges Skisnhed. ”Uns 
ge ſandſesloſe Zaaber en Nar fun fig for⸗ 
aber i.” Veſſel. Hun er ganſte forgabet 
denne Dreng. (Uædelt UdtryÉ, og flet an⸗ 

vendt af Tullin & den hoie Still.) 
Sorgang, en. Gierningen, at gane foran 

en Xndea, el. Nettighed £f. at giere det. 
At lade cen have Foͤrgangen. (V. S. O.) 
Sorgangefone, en. hos Almuen: cn Kone, 
der ved Bryllupper og Gilder gaaer for 
Borde og varter op. (I Temande Poftil 
1564 (f. 62. a.) nævnes ”Brudens For⸗ 
gangsqvinde i Brylluppet” hvor det ſynes 
at bemærfe d. f. ſ. Brudekone, Hos Moth 
ogſas: Sorgangspige,) ” ” 

(18) 

. i. paa den 

ha 

2. gane over, gade bort, tabe. 

orgaard, em, pl. -e. [J. Forgardr.J ' 

ar; i overs 

. Forgaars⸗Aviſen d: 

ny 
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| Forgangen — Forglaffe. 

organgen ſ. or age. Forgangen, f. forg 5.18. Borger 
FSoͤrgemak, et. pl. 
me SS) Forværelie, Forſtur, Forfal. (”En 

or 

. Biftig, f« giftig. 

Bons p, Old 

tue udenfor de inderſte Varelſer, 
hvor Fremmede gaae ind og 
ning t. flove Derrer.” Rod.) , 

orgieldet, adj. overvældet, betynget 
af megen Gield; obæratus. i b 

Forgiemt, adj, v. glemt faa længe, at 

giere Oppvart⸗ 

det ikke duer, cl, er fordærvet. Forgiemte 
Varer. ' , 

Forgiette, V. a. 1. LE. forget. R. G. 

vergefen.] glemme, forglemme. For⸗ 
gier mig ei, en almindelig bekiendt og yn⸗ 
et Plante m. blaae Blomſter. Myosotis 

palustris. (Navnet forekommer alt hor 
oth; men han tillægger det en anden 

Plante Chamædrys repens,) 
Forgieves, adj. og adv. [I. forgéfins. 

Z. vergeben&] uden Mytte, uden at 
opnage det, man attraaer, Henſigten m. 
et Arbeide 0. d; — adj. At giore forgieves 
Arbeide. En forgieves Reiſe. ”At det ikke 
glæder Hiertet m. en tom, forgieves Glæ⸗ 
” Mynſter. — adv. At arbeide, umage fig 

forgieves. ”Det er forgieves, at brænde 

Sorykfe, en md. pl. d. f. f. Øife, og et orgift, en nd, s Ve fe Je ift, og e 

ganffe overflødigt Sr. ik . 
orgifte, v.a.1. komme Gift I el. paa, 

blande m. Gift. At forgifte Maden, Bi: 
nen. forgiftede Pile, — Figurl. giøre uſund, 
ſtadelig; forderve. Diſſe Dunſter forgifte 
Luften. ”Din Siæl forgifte de, og fængfle 
din Xttran,” Rein. BVellyſt vil forgifte 
ding Begieringer.“ Mynſter. — Forgif⸗ 
telfe, en. Gierningen at forgifte. dr le 

Sorgive, v. 8.3. (f. give.) 1. J Almin⸗ 
delighed og egentlig: flade een v. det, man 

. giver ham f. at nydes, ell, v. at give ham 

end at 

or tidt, for megen Mad. »Jeg blev faa 
orgivet m. virkelig og eftergiort Skild⸗ 

padde, at je tilfidft var ganſte kied afden.” 

Rkabdet. (OD. Ælle. 1794.) 2. dræbe m. bl 
bragt Gift, cl. ſtadelig Mad og Drik. (jvf. 
forgifte.) At forgive cen m. Rottekrud. 
Man fan forgive Folk m. ſaadan Mad. 
(itegentlig: om andre ſtadelige Virknin⸗ 
ger, f. Er. af Begravelfer i Kirker, ”At 
frafige fig den Xre, at forgive fine Med: 
borgere efter fin Død,” Rahbek. O. T. IV, 
446.) 3. give fell i Kortſpil. Kortet er 
forgivet, — Deraf: Forgivelſe, en. (Moth.) 
Borgere, v.a. 3. (f. giore.) 1. tilføle 

Stade v. formeent Troldom, forhere. Bon⸗ 
den troede at hans Barn var forgiort. 
2, forbryde. At forgiore fit Liv, have fit 
Liv forgiort. 3. forfce fig, gisre galt. 3 
Talemaaden: det er bedre at forfpørge fig, 

for iore fig. Moth. 
aſſe Forglaſſe, v.a. 1. i Chemien: forvandle 

274 

har grædt meget, har udtømt fig i G 

"vil da den farde 

Vorslaſſe — Forguingt. 
t. Glas ell. t. en glaſsagtig Materie. f 
glaſſet Blykalk. — Forglasning, en. 

orglemme, v.a.4. d. f. f. glemme, 
et overflødigt Ord (hvis Brug floldes 1 
ZX. vergetfen.) ”Dgfaa paa de Zir 
fom forfømmet. og forglemmes, fordi 
dagligen forekomme, var han opmærtfon 
Wandal. At forgicmime (glemme) fig fel 
begaae Feil af Overilelſe, ell. derved 
man glemmer hvad der femmer fig. — ſe 
lemmelig, ad). fom fan glemmes. 

forglemmelig Sorg, Stade. — Forgl 
melfe, en. Gierningen af glemme; 
at glemmes, Glemſel. 

orgnave, v.a.1. gisre Skade paa! 
at gnave. 

. Joryrave, (Moth.) f. nedgrave. 
orgribe, v. a. og rec. 3. (1. gribe.) 

g ved at gribe paa ell. efter nca 
t forgribe fin Haand, forgribe fig 3 

noget. 2. v.rec. gribe fell af noget. 
OR mig i Morke. — fig. At forp 

ade 

ig p. Fremmedes Penge, pp. en offent 
affe 3: beftiæle den. 3. v. rec. frær 

begaae Voldſomhed imod eens Perfor, 
foraribe fig imod Ovrigheden, imod f 

orældre (fornærmg.) ”Da blev Han : 
at forgribe fig imod Herren.” II. Kr 
22. 28. At forgribe fig paa een, anfaf 
angribe een, == Deraf: Sorgribelfe, er 

orgroe, v. n. 1. blive uttendelig v. 
groe ſammen. Arret et nu forgroet. 
vor for ftærtt. Diffe Træer ere forgro 
Moth.) 3. blive overgroet. Gaven er 

groet m. Ukrud. (Moth.) jvf. forvore. 
Sorgrund, en. pl.-e. ben forreſte D 

af et Ram, fom man overſeer, el. fj 
foreftiles p. et Maleri ( modſat: B 
grund.) Forgrunden af Skuepladſen 
et Landſtab. Dette Maleri Har for 
Belysning i Sorgrunden. 

Forgrædt, adj. v. (f. græde,) 1. f 

Hun ſaae bleg og forgredt ud. 2. om 9 
der vifer Spor af megen Graad. Nede 
orgrædte Øine, Og Sovnen fløde 
orgrædte Øie.” Evald. 

orgude, v.a.1. fætte blandt Sul 
"Tal; ophoie, elſte i en ovérordentfig Sv 
Gan forguder denne Pige. — De 
Sorgudelje, en. — Forguder, en. 
fom forguder, ell. i Overmaal beremm 
ophøter en Gienftand. Med hvilke $ 

etieneſte fee den bli: 
Forguder, der fommer Én øm. 
Røgelfefar?” Kahbet. 
Sbegulv, tt. Gulv, fom er legt 

anbragt £ cn Forgrund, n i en € 
e. d. (ufædvanl.) ”Vedad fra det hein 
Sorgulv.” Bagg.  ” 

Forgunſt, en. ud. pl. 1. forubfattet e 
ell. Yndeft ; Forttærligfen, Merd.· 
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dorgyide — Forhale. 

AA el. Bedækning af Guld. En 
gegyldt Solvſtee. ”"Blyfværd lader ilde i 
fægyldt Skede.“ Ordfpr. ”Sorgyldt Dæls 
ing >:"Vælling m. Smor i, ſom Hoſtfol⸗ 
kt faar.” Moth. == Sorgylder, en. den, 
m gier Haandvork af at forgylde, ifær 
åehove, — Forgyldning, en. 1. Giers 
ången at forgylde. 2. den tynde Over⸗ 
we df Guld, hoormed noget er Fee 
Ægyldningen er gaaet af, er afflidt. 
Jorgængelig, Sorgængdighed, f. fors 

forgænger, en, pl.- e. 1. Formand; 
atecessor. (Moth.) 2. de efte, fom 
ber forſt et Gpand; (Moth) Forløbere 
mifet nu allene bruges.) s 
Fochaebe, v. m. 1. giere fig Haab, 
xdentning om, haabe. = Forhaabning. 
Lpl.-er, Zilftanden, hvori mar haas 
i; $aab, Forventning. At gisre fig For⸗ 

ng om noget.; Imod al Forhaab⸗ 
» Det var ingen Forhaabning til Liv, 
edning. — Mangen Gang er der i Brus 

s af Saab og Forhaabning ingen For⸗ 
sl, og begge Örd kunne ombyttes; f. Cr. 
"Oenfor). at giore fig Saab om noget ; 
Zar intet Saab om Redning. J viffe 
djæfde betegned ved Forhaabning mere 
Tt entelte Zilfælde, hvorl man haaber; 
I, omtrent d. f. ſ. Ubdfigt, Forventning. 
Xaledee ogfaa i pl. Hans ſtore Forhaab⸗ 
rå: opfyldtes ikke. 
Herhaand, en. ud. pl. i Kortſpil: den 
Aghed, forſt at fane Kort, og førft at 
te ud. At have, være i Forhaanden. 
Sorhaunden, adv. 1. ved Haanden, til⸗ 
ft. Jeg tog, hvad der var forhaanden. 
Meget nær'foreftaaende , overhængende. 
aften, Faren, Foraaret er forhaanden. 
rl Splssringe Tid er forhaanden,” 

thaane, v. a. 1. viſe Haan, Foragt 
md; behandle haaſligen. At blive offent⸗ 
forhaanet af cen. ”Man fpotter den, 
& man holder f. latterlig, og vil gigre 

en Terlig; man forhaaner den, man fors 
ker, og ſom man vil udfætte for For⸗ 
i” Sporon, — Deraf: Sorhacnelfe 
L på -t, ”ZDu veed min Sorhaanelfe, min 
Ham og min SHlændfel.” Pr. 69. 20. 

sener, en. pl. -e. den, ſom vifer 
van imod Perfoner el. Ting. ”Gude 
ht Forhaanere og Boragtere, fom aabens 
re fonde,” D. Sov. II. 5. 25 

— e hg hos Folket v. noget. 2. 
& udjætter een fov Gad, ell. fortiener 
dd. En forhadt Gag, Opfsrſel. ' 

orhakke, v.a.1. fade v. at hatte. 
I, Sorhale, v. 2.1. mdfætte mere end sn: 
ligt en, bitigt ev; trætte i Sangdrag. 
Todd bled Krigen, Fredeſlutningen fors 
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lde, v. a. dg 2. overdrage m. en halet. At 5 
e. 

forhale et Skih 
et befæftet Toug fra et Sted t. et andet. 

1. hadet, ilde iidt. At 

Forhale — Forhexe. 

Sags Afgiore »Ndar han ſtal 
igien, da forhaler han Tiden.” Sir, 29, 6, 
(1vf. finfe, opholde.) = Deraf: Forha⸗ 
ling, en. pl.-er. At.gisre Forhaling i nos 
get (bruges helſt om forfætligt Ophold.) 
”Sintelfe ſteer altid mod vor Villie, og 
undertiden m. vor Uvillie; men Forhaͤling 
og Ophold fan ſtee med 
Beflutning.” Sporon. i 

2. Sorhale, v.a.1. i Skibsſproget: at 
3: flytte det v. Hielp af 

en Underfandling , ce 
etale 

Sørhammel, en. pl. - hamler. en lss 
Gammel, ber fættes for p. Vognſtangen, 
og, hvorved Forfpandsheftene el. Forlsberne 
træffe. (Forftær.) . ⸗ 
Forhammer, en. pl.-e. den ſtore Sams 

mer, hvormed det gloende Jern førfte Gang 
fmedes. At fore Forhammeren i en Smedie. 

Sorhandle, v.a.1. IT. —E 
1. afhandle ſtriftligen ed. mundtligen f. 
at bringe til 

Miniſtrene. 2. fælge, udfælge f. en anden. 
== Forhandling, en. pl.-er. 1. ſtriftlig Aſ⸗ 
gisrelſe ca. Afhandling. Sorhandlinger v, . 
en Rigsdag, I en Commisfion. Offentlige 
orhandlinger. 2. Udſalg f. en anden. 

Det er ikke hans egne Varer; men han 
har dem t. Forhandling. 
Forharme fig, v.rec. ſtade Sindet ek. 

Legemet v. megen Sorg ell. Groemmelſe. 

Forfæt og efter 

fglerele. (tractare, agere.), 
"Sagen blev forhandlet ſtriftligen imelem 

Nu. fieldent. Jyf. Sarm.) Deraf: For⸗ 
armelſe, en. . 
Forhaſte fig, v. rec. ſtynde fig for møs 

get, overile fig. ”Forfigtigen da vi og ei 
maa forhafte,” Pram. At forhafte fig 
med noget i en Gag. ”Lad din Brede ef 
forhafte fig p. din Tiener.” 1 Mof. B. 44. 
— Deraf: Sorhaftelfe, en, 

Forhen, adj. [T. vorhin.] tilforn, 
ør, for en Tid fiden. (Ved forben tæns 
eg den forene Tid ef at ligge faa langt . 

tilbage, ſom v. fordum.) Jeg har forhen 
engang feet ham. Han har forhen været 
Amtmand. (Ivf. fer og tilforn, ”Sorhen 
betegner den aldeles forbigangne Tid. 
Man 
dette;” men ”jeg har forhen talt om dette,” 
og man ſiger: ”Seg ſtiendte for p. Dren⸗ 
gen, og har forben ofte ſtiendt p. han.” 
Muͤller.) — Deraf: forhenværende, adj. v. 
ſom har været tilforn, men ev ikke mere, 
Den forhenværende Konge i Sverrig. 

Sorherlige, v. a. 1. gisre hertigere, yp⸗ 
perligere, mere prægtig. og anſeelig. ”Da 
maatte Gud forherlige ham for Mennes 
flenes Dine.” Mynſter. ”At forherlige en 
Handling v. udvortes Glands.“ Engelst. 
— Deraf: Sorherligelfe, en. . 

SHorhere, v. a. 1. bringe v. Hexeri i 
en anden, unaturlig, flettere Silſtand; 

(18%) . 

figer ikke: ”Jeg talte forhen om - 



ON 

å 

MA 

' T €, — ſor exet, adj. vV. i dagl. T. 

— — * t ftor Vilderede, meget 
indviklet ell. ——— Et reent forhexet 

Arbeide. — Deraf: Forhexning, en. pl.-er. 
V. G. ej" 

Ø Forhiaſke, eller (efter Udtalen) forjaſte, 
v.2. 1. handle ilde med; tilflye. At for⸗ 
hiaſke fit Tei, fine Klæder, (Moth.) ſ. 

iaſte. 
orhidfe, v.a.1. hede for ftærkt, giore 

. alt for Hidfig. (Moth. V.6.0.) . 
-  Sorhielpe, v. 23.1. FX. verbelfen.] 

hielpe f. at opnaage (et overflødigt Ord.) 
At, forhielpe (hlelpe) cen t. et Embede. 

Sorhindre, v.a.1. afholde fra, hindre, 
afværge (ligeledes overflødigt.) At forhins 
dre cen fra noget, i at leſe. At forhindre 
en Ulykke.“ Hsavedsmanden forhindrede dem 
å dette Raad.” Ap, Ø. 27. 43, = Sorhins 
bring, en. Gierningen at forhindre. (jvf. 
såindring.) . | . ' 

orhippet, adj. meget begierlig efter. 
At være forhippet paa noget. (dagl. 2.) 

Sårhiul, et. pl. ds f. det fortefte Hiul 
"under en Vogn. Forhiul og Baghiul. 

Forhold, et. pl. d. ſ. 1. Maade, at 
opføre, handle, leve, forholde fig paa; Hand: 
lemaade. Et uftraffel t, bersmmeligt 
Forhold imod nogen. ” eb er f. Statens 
SBel vigfigt, at Embedsmandens Forhold 
nale paaſees og offentlig prøves. ”BirÉner. 
2, en Tings Beſtaffenhed (færd. m. Henſyn 
t. Stsrrelſe) for. ſaavidt fon den ſammen⸗ 
lignes med, er ien vis Stilling t. andre 
Ting, cl. ſom den ſelv kan betragtes fra 
forftienige Sider (Proportion.) Et rigtigt, 
urigtigt, paſſende Forhold. Der er intet (3: 
et urigtigt) Forhold imellem Huſet og Pors 
ten. Salen er for lang i 5. til fin Brede. 
Tallenes, Størrelfens Forhold. At flage 
1 et viſt Forhold til een (være i en vis 
Stilling, Forbindelfe, Forpligtelfe f. een.) 

N 

Bort Sorhold er ganffe venſtabellgt. . 
Sorholdsbefaling, en. Befaling til cen, 
hvorledes han har at handle ell. forholde 
fig. (Wandal.) Sorboldebegreb, et. Be⸗ 
greb,” hvis Omfang beſtemmes forſtielligt 
v. forſtiellige Forhold, relativt Begreb. 
»ungdom ev et blot Sorholdsbegreb.” 
Bagg. (Labyr. II. 88.)  Sorholdslinghed, 
en. Proportion (i Mathematiken.) for 
holdsmæsfig, adj. (IT. verhåltnifss 

. måsfig.) overeensftemmendem. det For⸗ 
hold, hvori to Ting ftaae f. hinanden; 
forholdsfoarende. (Ørfteds Vaturlære Il. 
203.) Sorholdsregel, en. Regel, For⸗ 
ferife, hvorefter cen ſtal indrette fit For⸗ 
hold, fin Handlemaade. At give cen For⸗ 

oldsregler.  forholdsrigtig, adj. ſom 
v det rette Forhold, flager i det rette 
orhold t. —&ã Sirntand, eN 

og Conſonanters forholdsrigtige "Afoers 
Ting,” &, Fogtmann. (Athøne, VI. 630.) 

"SQ 
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»Et Bibliotheks paſſende og forholdene 
tige Berigelſe.“ (M.) — ad 
m. Øenfyn t. Forholdet imellem to Zi 
ell. Størrvelfer; i Forhold til. 

Sorholde, v. a. og rec. 3. (f. hol 
4, holde tilbage, negte, hindre. At fork 
ten fin Søn. "Med Bondeftandene Vil 
Landets Vel forholde,” C. D. Biehl. € 

rholde fig fra noget” 3: afholde,” fraho 
g. D. Lov, IL, 5. 26; men nu ufædvant 

ubrugeligt.) 2. opholde, udſœtte, fork 
finfe (nu fieldent,) "De forholde det ſt 
fra en Dag ft. en anden; ja fra cet 1 
ft. et andet.” P. Tidemand. 1564. ” 
ftrøe deres Guld og Sølv p. Veien f. d 
at de dermed ſtulde forpoldes — gi 
forfølge dem.” Vedels Garo. 3. del 
fortie. At forholde Sandheden. 4. reci 
el. reflex. forholde fig, a) være af 
vis Beſtaffenhed, forbundet m. viffe 
fændigheder. Med denne Sag forbo 
det fig ſaaledes. b) opføre fig, Mike 
handle. At forholde fig rolig. .Han 
forholdt fig meget forfigtigt i denne ( 
c) have et vift Forhold, ftabe £ en vis 9 
portion til. At forholde fig til hinan 
ſom Xarfag og Virkning. — Forhoͤlde 
en. ud.pl Sterningen at negte, forhe 
cen noget. (Dgſaa: Sorhold, mm. To 
p. fidſte Stavelfe.) 

— * ad). i hel Grad hengiver 
ell. aftræftet ved ukydſt Levnet. (Lav 
lebrug.) 
Forhoved, et. pl.-er. den forreſte 2 

af Hobedet; modſat: Baghoved. 
Sorhud, en. Guden, Jom bedætter 

mandlige Avlelems Hoved. (Præputir 
Forhude, v.a 1. beflæde et Efibn 
p. de udvendige Planker, enten m. ton 

rre⸗Planker ell. med Kobberplader. 
ørhudning, en. 1. Ølerningen at 

hude. 2. Skibets udvendige Beflæde 
Forhugge, v.a.1.: fordærve, flade 
et hugge; hugge t. Upligt. (Woth.) 
orhugge Tammer, forbuggte en & 
t 3* hinanden i en Tockamp. 

At forhugge en Bel, fpærre den 2. ( 
huggede Ztæer,. 3. At forhugge fig, I 
feil, — Sorhugaing, en. 1. Giersim 
at forhugge. 2. en Samling af fald 
Treæer, hvorved en Vei forhugges. 
Forhungre, v. n. 1. (er.) omfom 
fortæreg af Hunger. At fee forhun 
(forfultet) ad. 

Forhuſte fig, v. rec. 4. ta ſell 
d t, J. I. il al. 

Becaf: kr Kes 5 ft 
Forhutle, v. a. 1. IJ. perbude 

fordærve vp. ſtisdesles Behandling (d 
J.) At forhutle Sproget. (Mach. De 
So ling, en. ' ” 

Sr huud, st pl Sola, den Bed 

| | ø 
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Forhuus ¶Zorjage. 277 
gage af en Bygning, fom vender ud mod Sorinden, adv. 1. (om Ziden) inden 
rust af eu Bd; moDdfat Baghuus en vis Tid. Derfom han itke forinden (3: 
Forhverve, v. a. 1. ſtaffe tildele, fors 
affe, erhverve (fom nu mere bruges.) "Se 
mr forhvervet dig et evipt Efterminde. 
alſter.“ De ſegte v. én ell. anden Haand⸗ 
tisg at forhverve deres Brod. Wandal. 
It haandhaeve den Ret, ſom Fodfelen 
jøde 537 ham,” Bagg. N. Klim. — 
mf orhvervelfe, en. Erhverv, Er⸗ 
xrvelſe. 
Forhyre, v. a. 1. leie, fæfte bort før 
bre. Skipperen har ladet fig forhyre til 
ddelhavet. ' i 
Forheng, et. pl. b. i et Stykke Isi, 
Detfe, Tæppe, ſom hænger ned t. Skiui 
t noget, SForhænget for en Seng, f.et 
latue, p. Theatret. i ' 
Jorhærde, v. a. 1. IJ. ſorberda.] giore 
ard ell. alt for haard. f. Er. i Sægefon-= 
a: en forhærdet Udvært p. Legemet. 
tåeg ur der Fodſaclen forhærdes v. Gans 
nr, — J'evrigt br. det fielden, undtagen. 
fgurfig ef. moralſt Betydning, om at 
ke fig ubeielig mod Folelſens, Pligten 
ik, mod Andres Bønner, Foreftillinger 
d. At forhærde Sindet, Hiertet. Den, 
nforhærder fit Hierte, Kal, falde i UpÉÉe.” 
ttfer. 28. 14. En forhærdet Synder; 
therdet i Ondſtab. "At forhærde fig mod 
milde Folelſer, Naturen leder det fvage 
kunejte til” Vogelius. — Deraf: Forhær⸗ 
He, en. En Sorhærdelfe i Leveren. Gin: 
te Sorhærdelfe. ”Han var bedrøvet over 
tes biertes Forhærdelſe. Marc. 3. 3. 
orhoie, v.a.4. giore hoiere. At forhoie 
Boh. 2. forøge; lægge paa. At for⸗ 
ne Skatterne, Priferne, == Sorhøiclfe, 
» pl.-r. Glerningen at forhøje. — For⸗ 
ung, en. pl.-er. et Sted, fom enten 
Naturen er hølere, end den omgivende 
ats, ell ſom ved Konſt er forhøiet. 

on en Dommer el. Øvrighedsperfon uds 
Inger en Perſon om det, denne fan fige 
at opiyſe en Gag, der enten vedkommer 
m felv, el. hvorom han et vidende. At 
lt Sorher over cen, i en Gag. Atvære 
other, komme under Sorhør. Et Vid⸗ 
forhør, piinligt Sorhor, (Uſedvanlig 
Talemagden hos Bording II. 151: at 

tre til Sorher hos Sangen 3: t. Audients.) 
oxhore, v. a. 2. holde'Forhør over. 
! forhøre Vidner. 2. fane at høre ved 
enge, forefpørge fig, fade høre, Fe 

orhere hos ham, om ꝛc. (dagl. T. 
; , høre feil. Der har jeg 

mig, Man fan vel forhøre fig, 

! forjage Glenden. 
ne, At forjage fine Heſte, 

en. 

” 

fallers Sorkalkning. 
Sorfammer, et. 

| Forinben — Forkaſtelig. 

inden den Tid, fom er omtalt) betaler fin 
Gield. 2, (om ere inden til, inden i, 
indvendigen. Det er huult forinden. 3. 
inden for, længere inde. Forinden det 
Elot "der ſtander en Lind.” (3. S. O. af 
en gl. Viſe; og en nu forældet Brug,) 
: Forindtagen, adj. v. ”fom har ladet fig 
forud. betage af en Mening, fom Han vil 
blive ved, førend han har hørt den rette 
Sags Beſtaffenhed. antecaptus. Moth. 

Soring, (af Soder, fore) f. v. a. fore. 
— Soringen p. et Skib, kaldes de Plans 
ker, hvormed Skibet indvendigen er bes 

Forivre fig, v. rec.1. gaae for vidt i 
fin- Ivrighed, blive alt for hidſig. Holberg. 
(Cr. Montan. IL. 3.) Deraf (men ſield⸗ 
nere): Sorivrelfe, en. eo 
Forjage, v. a. 3. (f. jage.) drive ud af 
et v8 éfted, fordrive, bortjage. At for⸗ 
jage Fienden af en Stilling. "De imodtoge 
enne forjagne Konge m. al Villighed. 

O. Guldberg. 
SHorjætte, v.a. 1. 

undt, I Bibel:Dverf.) Det forjættede Land, 
Palæftina, = Sorjættelfe, en pl.-r. Løfte, 
Tilſagn. ”Dette har Sorjdttelfe paa en 
herlig Lon i det Liv, fom kommer. Mynſter. 

Fork, en. pl.-e. en lang, meft tvegre⸗ 

forke, v, a. bringe hen ell. op, give op 
med en jet: At forke Hs op. (Moth.) 

Sorkaltke, v.a.1. forvandle t. Kalk el. 
.t. en kalkagtig Materie. At forkalke et 
Metal 3: ved Ild forvandle det .t… Kalk⸗ 
jord, — Deraf: Forkalkning, en Me⸗ 

Forftue ; Jorgemaf; 
"et Kammer udenfor det, man holder til i. 

Sorher, et. pl.d.f. den Retéhandling,… D: 773 Mnatomien : Glertete Sorkamz 
fe: de mindre Mum, (auriculæ, atria cor» 
dis) fom kunne figes at ligge. foran de 
egentlige Hiertekamre (ventriculi,) 

Sorfaft, et. i Kegles ell. Terningſpil: 
den Nettighed, at kaſte forſt. At have 
Sorfafter. 

Forkaſte, v. a. 1. kaſte, lægge noget p. 
et urigtigt Sted, hvor det ikke let findes; 
bortkaſte, forlægge. Jeg har forkaſtet mine 
Handſter. Terflære for udueligt el. uan⸗ 
tageligt, negte at antage, "Jeg udvalgte 
dig og forfattede dig ikke. Ef. 41. 9. At 
forkaſte Varer. At forkaſte et Tilbud, en 
Mening, ct Baad (modfat: antage.) ”Raar 
han — forkaſter, vælger, .og forkaſter 
atter,” S. Blicher. 3. at forkaſte fig, kaſte 
feil (f. Ex. i Kortſpil; bortkaͤſte Kort ft. 
fin Stade.) * forkaſt ig, adj. ſom for⸗ 
tiener at forkaſtes. En —* elig Tœn⸗ 
kemaade.“ Sibbern. Et forkaſteligt Raab. 

net Gaffelſtang; f. Er. en Hutyv. — Deraf: . 

love, tilfige (ſielden, 

4 
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Somaſtelſe, en. pl.-r. (det Mod 7 ze eee en, pl.-r. ( odſatte 

Forkeert, adj. IZ. verkehrt.] vrang; 
bagvendt, urigtig. (Dette i nyete Tider af 
det Tydſte optagne Ord br. dog ikke gierne 
hosiere Stlil, og ſlet ikke i den egentlige 
Bemerkelſe af vrang.) Man figer i d. 
Tale? At bære fig forkeert (bagvendt) ad. 
Et underlig forkeert Menneſke. En for⸗ 
keert (urimelig) Levemaade. Det Vrange 
t —— kaldes forkeert naar man 
vil fremſtille det ikke blot ſom urigtigt, 
men ſom urimelig.” P. E. Miller. (De af 
Moth anførte Ord: forkere, omſtifte, for⸗ 
andre, og Forkering, Forandring, øre nu 
anffe af Brug. J Jylland br. kere fis 
randres t. det bedre, komme fig; om den 
8 3 Deraf: Forkeerthed, en. ud. pl. 

Forkiettre, v. a. 1. [T. verketsern.] 
beftylde for Kietteri, erklere før en Kietter. 
Deraf: Sorfiettring, en. (8. S. 0.) 
„Forkile, v. a. i. br. undertiden for: 
File, cl. forſyne m. de fornødne Kiler. 
Deraf: Sortiling, en. W 

Sortiæle, v. a. 1. fordærve v. at kicle 
et el. over, At forkiæele fine Børn. At 

orfiæle fig, "forliæle fin Helbred. Et 
lk, ſom v. dets Rigdom og beſtandige 

Lykke var blevet meer og meer fortiælet.” 
Bagg. N. Klin. — Deraf: Forkiglelſe, en. 

. Sortiærlighed, eu. ud. pl. IT. Voré 
fiebe.] en p. Fordom, Tilbøtelighed, 
Vane, €E. ikke tilſtrekkelig dannet Indſigt 

i og Smag grundet Kiærlighed for en vis 
n 

mM 

g, m. Bibegreb om uUtilbeielighed ed. 
Ringeagt f. andre. Eenſidig Sortiærlig: 
hed fve viſſe Fag, og Zilfidefærtelfe af 
Andre.” (M.) ” JER 
Soͤrkiob, ef. ph. d. ſ. 1..en Tings Er⸗ 
hvervelſe v. Kisob, førend en Anden far 
budet derpan, ell. ved at overbyde ben, 
ſom Kaaevi Kiøb om Tingen... At gaae een 
i Sorfiab. (Moth.) Ogſaa figs At komme 
gen i Forkiobet, forefomme ham ien Hand⸗ 
ling. 2% d. ſ. ſ. Forkiobyret, (Moth) ſom 
nu dog er mere brugeligt. ZForkiobsret, 
en. Rettighedet, at erhverve en Ting, ſom 
er t. Salg, v. at betale det hoieſte, ſom 
af Andre er budet derpaa (f. Cr. ved Ovdelss 

, 8986.) »Staten fan forbeholde fig For⸗ 
børet t. de vundne Metaller. "Schytte. 
Sortiøbe fig, v. rec. kisbe for dyrt, 

At forkiobe fig paa noget, £ en Handel, 
Foͤrkiod, et. ud. pl. Kiod af en Forfers 

ding (modſat: Bag iod.) 
ſ. forkole. i 

orkiore, v.a.2. ſtade, fordærve v. af 
kisre for ſteerkt. At forkiore et Par Heſte. 

Sorfigge, v. a. 1. føre privat ell. hems 
meligt Klagemaal over cen. At forklage 
cen for hans Foreſatte. — Deraf: Forkla⸗ 
gelfe, en. r ' ? 

278 Forklare — Forfugtte, 
i 

Forklaͤre, v. a, 1. gløre klar, tydelig 
oplyſe, udlægge, adtyde. At forklare fi 
Mening, forklare et Lovſted. ”De kurd 
ikte forklare den morke Tale.” Domm. it 
Vidnet forklarede I: udſagde, berettede 
2. forherlige; omgive m. Glands. (Gleda 
undtagen i vore Bibel⸗Ovoerſ. hvor ogſe 
Subſt. Forklarelſe bruges i denne Betnta, 
"Dans Anfigt forklares, ſom om det gin 
ſtraalte Frihedens Morgenrode. Baggeſer 
Et forklaret BUE S Forklaring, m 
pl.-er. Udtydning, Fortolkning, bon 
ting. At give, meddele Forklaring o% 
moget. 2. færd. Beretning, Udfagn t. 6 
opiyſe en vis Bag. Vidners, Skibefolleti 
"Stipperens Forklaring. — forflarlig, ad p S g. —f 34 
ſom tan forklares, er let at forklare. 

Sortleine, v. 2.1. (I. vertleinettu 
forringe, formindſte, nedfætte (om XX 
Mavn og Rygte.) At forkleine eens Xu 
Moth Mu ikke letihelere Still.) = Deraf 

einelſe, en. "At fortælle, hvad å 
funde være deres Fædreland t. Forkle 
nelfe,” Guldberg. ” ig Uorden, 
fiden hos Ukyndige kommer mig t. Fo 
nelſe. Rahbek. 

orklemme, v. 2. 1 og 2. klemmt 
Skade. Gan ſik fin Finger forklemt i 
ven. (Moth.) ' 

Forklippe, v. 2.1. klippe urigtigt, få 
t. Stade. forklippe et Stykke Iel. 

Forklo, en. pl.-Høer. en af de ford 
Kloer p. et Dytd Fod. Modfat: Beg 
2, den forreſte Klo p. Fugles Fodder. 

SSrklog, adj. fom har Klogſtab, For 
ftand nok ft. forud at indſee F 
Birkningen af noget. Det er bedreat 
forklog end efterklog. 

Forkloo, en. Klov paa Forbenene 
Dyr, der have Klove ti Stedet for 2 
(modſat: Bagklov.) 9J 

Fortlade, et. pl.-vr. IS.Forllædi. 
Kleede el. Kledningsſtykke, ſom man 
der paa fig foran, tfær for af forvate Så 
dre Klæder, man har paa. 

Fortlxde, v. a. 2. iføre fig en 
Bragt, for at været 

æde fig fom Matros, f 

fade. C. Frufe.). fat 
A. e. 

nike, ſonderkuuſe. 
den Ayer m. unge , fvage 
er. agg. — gurl. 9 

gorvaaget, mat, Forn (af 
Baggeſen. | 

ovknytte, v. 2,1. indvilfe, ſa 
nytte noget ganſte. 2. hindre, fælt 
bage i Værten (dagl. Z.) Den Hrea) 
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ED De e ler, 33 

et * 
te, en, ærten. 

bre, v. a. 1. lebe , forhude Fo 
ud meder. (B. G. O. men er lidet brus 
i t. 

Ki: Vv. 2,2. . koge for meget. Kløs 
et er Fågt, og det meſte af Suppen 

Ka (M 
KA v. 2, og n. 3. (ſ. oma.) 
É Sor falde bort, forlægger, Xt forkomme 
løget ved Skiedesloshed. Brevet er for⸗ 
ommet f. migs Ikke gt, Saar af eders 
heveder -flal forkommes. Luc, 21. 18. 
act. øde, tilfætte, ſpilde. At farkomme 
it Gods. ( Moth. 35 Sanker tu men at 
ntet forkommes,” "Joh. 6. 12, idet 
age t, 3. neutr. blive borte, —* 

et forkom undervels. 4. neuir. 
* magte, være nær. ved. at omtomme 

omme et! Gult; gt kære —*— 
—E af Kulde. 
Sortonſile, v. a. 1. fordærve, orDanfte 

noget, gjøre. det unaturligt v 
ormeget derpaa. Deraf : Borte! LØ 
a. B 6. 
—8 —** f tilført). 

Fortorte, v.3.1. giøve ER kte 
* et Maal i Rummet ell, Ilden, 

op å Ai forforte en Si0r; ; forz 
forte * — . et Sted. At forforte 
it Siv d. uordentl Levemaade. — At, fors 
orte cené Rettigheder >: betage Dam nogle 
if ſamme. — Forkortelſe, SorFortning, 
ns. Sierningen at forkorte, bet, at forfore 
6. En Forkortelſe i Skt foning. — Sors 
oetning i et Maleri 3: den 8 
—ãe— orterteiſe —* perſi ectis 

om itke lebe. parallele, 
— og defor 

Pig at være kortere, end'd 

SÅ v.a. 1. gføre Stade bed FT; 
ra 

— — fardeærve, ſtobe ved 

be „F. rec. å. be.) - kryb 
—— —5 — * en endna 
n a 
Serre, vs. v.2,1. ſtabe, rdœrve v. 

—— ANES 
— ie 

trekomm 
retlig: 

A. Bedel. 

fordærvet og forfrænter, det er til one f. 
Alle.“ B. Thott. "Af de fulde fe rænke 
deres Manddoms Styrke v. — bed. 

2. i ældre Danſk for: 
Lader han fig forkrænke af —e m. 
Gaver.” D, Lov, II, 17. 23, (jvf. 
Caro. 530.) = forfræntelig, adj. fom er 
—R Forkroœnkelſe, Forandring, Op⸗ 

— 18 forgæn elig. Det forkrænkelige 
Legeme. ” ræt i Verden være ikte 
bunden t, Ser Sorkrænkelige. Mynſter. 
Forkrænkelig 
lighed, Dadel hed. "Sndtil Fyrftené egen 
Sorfrænkelighed minder ham om mn et at ogs 

a han er Stevets Con.” a — 

—— — en, Oplssning, Ak ang 
Undergang. Vel veed jeg, at Menneſtet 
er Forkrænkelſens Bytte, Mynſter. 

Forkræſe, v. 2. 1. gisre alf for, kreſen. 
Ut fortraf⸗ et Barn. (V. 6. D.).. 

orFrølle, v.å.å. beſtadige v,, at fell, 
ætte Krøller i, Kjolen er bleven. føl 
et p. Vognen 

orkue, v. 2.1. hindre I Veert ed. ud⸗ 
Dvengen ev bleven fortuet fin vikling. 

Dpvært v. for tidligt. Sleb. "Diffe Træer 
re forfuede' og lave.” Wandal. IL 190. 
e. tvinge for meget v. indigzet Frygt; Paa: 
lægge. en ſtadelig Xanbetvan At forkue 

arn. forkuede Ban SE RE fle, — vover 
fo det meſt forfuede gok ahb et, — 

eraf: Sorkuelfe, én. ;, 

FSorkulle, v. 2. 1. brænbet. Kul. — for⸗ 
Puiles ; vs Aꝓaes. blive til Kul. Dette 
Zræ orkulles flet, — Heraf: Sorbulling, 

ingen, at forfader. dit, rå 
'forfulleds w 

SS rf und ffeb , ct. pl. -cgv, 4. aum⸗ 

fa om noget, der vil ſtee, Anden det (feer. 
San ſynes af Bave havt nogen · Forkund⸗ 
ab derom. 8 Kundſtabet, ſom man 

erpeten bar. * verbet fig. at fomme i 
heler då Univerfitetet m. gode Foͤr⸗ 

—S— v.2.10g92. melde, bekiendt⸗ 
gløre noget; nu ſerdeles om det,” ſom̃ 
meldes p. AH beltidelig, el, ladlig Maade. 
At ne forkynde toget fra 

ræodikeſtolen —5 en Gtævning, 
orkynde cen in oedsdom.Himkene for⸗ 
ælle Gude re, og dén udſtrakte Be⸗ 

fæftning fo fo rkynder hans Gænders Gier⸗ 
19, = Deraf: ———— en. ning,” 9 

l.-r. Krigens Forkyndelſe. 
odt under MR stfyndelfer 
givenheder.” Mynſter. — rider, * 
den, ſom forkynder noget. Sad ſielden er 
bit Ordé Forkynder, der ei henrives af de 
Gl, hvis Afgrund hån opdagede,” 

vald. 
1 t 

Vedels 

ed, en, ud, pl —Forgænges 



v. at kiyfſe. Forkyſſe 

tinlige fin 

"Slem, Kone og Børn. an 
ttte Å. ? 

Å 7 

Forkyſſe — Forlag. 

Forkyſſe, v. a. 4. kyſſe f. meget, Hade 
| ede £æber. 

Sorfærre, en. bd. f. ſ. Plevkterre eller 
Forplov. J 

Forkoͤle, v.a.1. paadrage Upaſſelighed 
ved en ſtadelig ell. ubetimelig Kulde, ifær 
v. .en af Kulden foraarfaget Hindring i 
Uddunſtningen. At forføle Maven, Bry⸗ 
flet, Koveret, At forkole fig p. et Bal. 
— Forkolelſe, em pl.-r. det, at —8* 
fig, cl. at være forkolet. At være ſyg af 
Forkolelſe. En Forkolelſesſygdom. 

Forlᷣde, v.a,3. Isl. forlåta. f. lade.] 
1. begive fig bort fra. a) egentl. Jeg for⸗ 
lod. Hovedſtaden f. otte Dage fiden. Han 

vil reent forlade Landet. ”Den, man overs 
iver, unddrager man fin Stelp og Bi: 

Hand: den, man forlader, unddrager man 
Perfon.” Sporon.  b) uegentl. 

vige fra, lade fare, fade rfter fg m.m. 
"Sygdommen har forladt ham: At forlade 
fin forrige Levemaade, orlade Puus "og 

[od dem 
in.) deres Sted, Cnegtede —8— u fin 
etn.) 2. tilgive aldeles. (jøf. tilgive.) 

BER at forlade tænte v ed at —* 
… tærmede I It Sind ikke har beholdt nogen 

4 

ef tvil, 

Gud 

tergivelſe. Syndernes 

Tanke om Straf; ei engang nogen Foleiſe 
& ne Forlad of vor 

ſom vt og forlade vore Styldnere.” 
j forladt. ham denne Synd! — For: 

Fadefe, en LI. Forldt.] Tulgivelſe, Ef⸗ 
Sorladelfe. "Den 

Ringeſte ſtal vederfares Forladelſe af 
Barmhlertighed. Biiod. 6. 7. (3 Berbeté 
førfte Bemærfelfe bruges Subſtantivet ikke.) 

yld, 

Maar Wenner have fornærmet hinanden, 
fan - Benftabet itke oprettes igien. v. Til 
gives dertil hører ubetinget Sorladelfe,” 

. fh, . ' SEERE 
- Sorlede fig, v. recipr. fatte Lid paa, 

ftole pda. —1— ræp. paa. (2. ſich auf 
etwas verlasſen 

a "De forlode fi 
p. Bagholdet,” Domm. 20, 36. ” 
dig p. Herren i dit ganſte 
farlad big ikke faſt p. din Forſtaͤnd.“ Ordſpr. 
.5, — Undertiden ogfaa; at forlade fig 

til noget 3: være ſikker paa, forviſſet om, 
Jeg forlader mig til, at bet ſteer. 
Forlaͤde/ v. a. £. . lægge for ſtor Lad⸗ 
ning i, Jade for ſterkt. æt forlade en 
Baad, en Boſſe. Deraf: Forlaͤdning, en. 
(Tonen p. micllemfte Staveiſe.) 

Forladning, en. pl.-er. (Tonen p. forſte 
Stavelſe.) "det, ſom lades i en Bøffe ell. 

anon, fſor ved ell. oven p. den egentlige 
£adning, el. Krud, Kugle o. d. At trætte 
Foͤrladmingen ud af en ladt Bee. 

orleg, et. pl. d. ſ. 1. noget, ſom lœg⸗ 
pcs for Ded en anden Ting (ſielden.) Sorz 
åg for en Smeltedigel el. Retorte (1 The⸗ 
mien.) Sorlag f. et Dreierlad. Moth. 2. 
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des: 

Man kan ikke for⸗ 
lade fig p, hans Løfter. 

Forlgd. 
Jierte; mer 

…… Forlag — Forfigen, 

Gierningen at forlægge en Bog. Tim 
et Skrift p. eget Sorlag. At have 
Bog i Forlag. Bogen er udfommen 
hans Sorlag. At tilttebe fig Sorlaget 
Forlagsretten) af en Bog. 3. Samli 
af de Bøger, ſom een, iſer en Bog 
ler, har forlagt. - Gan har, eier et 
betydeligt, koſtbart Sorlag, — Soͤrl 
bøger, pl. de Bøger, ceh har i Fo 
Sorlagshandel, en. Handel m. Fe 
bøger. "Sårlageret, en. RNettighed, 
cen har t. at udgive og fælge en Bog, 
enten ſelv har forfattet, ell. vig F 
ban PH tilkiobt (f. forlægge.) 
agsftrift, et. Et Skrift; (om cen h 

forlagt, hvortil han har Forlags ret. 
orland, et. pl.-e. et Land, der fire! 

fer fig frem I Havet, ell. jer nær 
dette, uden for et andet Cand, (Saal 

ørlandet udenfor Marſtland.) 
Forlaͤnge, v. a2. 2. begiere, fræve, fol 

bre, At forlange noget upaſſende a 
At forlange' fin Betaling for et Arbeid 
Man forlænger det, man anfker af hare 
"Sporon. (jvf. fordre, Fræve. Den af So 
ton, angivtte Forſtiel er ikke hiemlet af 4 
ftadig Bring. Sorlange ſynes meſt at 
pes om en ligefrem HYttret Begiering 
Det, man har, et. troer af have em 
t. at funne beniere.) " 2. attvade, fre 
efter. Hun har Alt hvad hun far forlangt 
38 forlanger ikke at komme der fiere. - 
orlantjende, et. Begiering, Paaſtand. 
Sorlgppe, v. a. 1. 'befætte overalt mu 

vapper. (9,6: O. Gli 
Forlede, v. a. 1. egentlig: fede cent 

uret Vei; men-druges fun fg. får: fore 
Vildfarelſe, bringe cen v. falfke Foccfil 
uno? t. at begane en "Gad re, 

aubet ofte bedrager, e f er . 
Rahbek ide elſer, —X foeled 
dig fra Migtens Vei.” Monſter. Lr dean 
falſte re forleder dem fra at eftertraagl 
Ven fande Ære.” Birkner. At forledes I 
fn — —tlagtet al hang Forftam 

4 

d Gan fig' forlede af denne liftige Be 
brager, [Forfore bruget derimod mere et 

"De, f den tinge, erfarne, Svage. 2, fer 
1 , hed; Sen for ortøres bruger itke Forfig 

forledes —R in gaaer v 
at fer' fig for; denne, uden at før flg rig 
tig for,” Sporon.] Forledelfe, en Gier 
stingen at forlede enn. 82. 

Sorleden, adj. v. (af forlide) bruge 
geſem forgangen, fore på - Ta 

e. Jeg traf ham focleder i: 
råt, mg Fer * HÆRE en. , 
Fotleet/ adj. v. fom "har-leet. formege! 
overvældet. af Latter. (Moth.)At. vor 
ganſte forleet, | di er 

Sorlegen, adj. pl. forlegne 1. verile 
gen.] 1. uvis, ufiter. Adfærd e 
Handlemaade. Dun ev noget 



Forlegen —Ferlige. 

selkaber, XL Blive forkegen ved, over noget. 
Jof. —— —* Forlegne vil føge 
Ter dene- £ fine Svar; den Forbriyte 
de vil fun aabne Munden, f. at famme. 
Luder. — At være forlegen med noget 3: 
fe vide, ell, være uvis om, hvorledes 
lan vil bruge,” anvende noget, ell. give 
tt Plads. At være forlfegen m. fine Hœn⸗ 
cr, Arme. Een er forlegen for Penge, 
råt han vil bruge dem, og har dem ikke: 
apitaliſten er forlegen med fine Penge, 
aar ban ikke fan: face dem ſikkert udfatte. 
kuller. At være forlegen m. fig felv (ikte 
ide hvad man vil foretage fig.) 2. ſom 
ri rang, hlBetryk, trængende. At 
ære forlegen for Penge. Han er aldrig 
selegen f. Gvar (er hurtig kt; at finde et 
mar p. Ult.): 8. begterlig, higende efter 
oget. Dun gma være meget forlegen for 
tfomme p. Bal. (dagl. T/)ar Deraf: For⸗ 
igenhed, en. Forlegenhed for Penge. At 
ære I Forlegenhed, ſdeite een i Forlegen⸗ 
ed. Uviched er ledſaget m. Koldfindigs 
dd, Tvivlraadighed m. Uro, Forlegen⸗ 
om. Befymring.” Sporoon. 
Forlene, v.a.1. [af Lehn ſtrives deds 

br ogſaa: forlehne.] give til Lehn, overs 
tage ſom et Lehn. At forlene teri mt. et 
end, m. et Gredftab. 2. fig. forunde, 
Nenfe (m. fenfon til: hoiere Coner el. 
Ragt hos den, ſom ſtienker. Om Gud 
il forlene mig Lid og Kræfter, Forleen 
nig og et taaligt Sind.” Brorſon. — For⸗ 
ming, en, pl.-er. Gierningen at forlene. 
Sorlette, É leſfte. Baaden — med fors 

atet Fart igiennem Bolger gaaer.” P. £. 
ann. SOE NUR 

be fig, v.rec. 2. "Vetagetaf Kicor⸗ 
mee Moth. bruges i dagl. E: for: for⸗ 

et figs ligefom: forlive; Sorlibelfe, ”og 
etoder ba gierne ikke andet, end et flygs 
igt Jadtryt, frenkaldt v. Kisnskiæerlig⸗ 
ven.” P.C. Miler. IS. fl berlies 
en] "600 blive kan forløbt i faadan 
tugtabt Frue?” gold. P. Paars. ”De For⸗ 
lede begdae - Odarffabery de Sorlibre 
Rarreftreger.” Miller. (3 Hølere Stiil ere 
te Ded ganſte tibrugelise) 8 
Sorlide, v. n. 3. (f. tide.) 1. forløbe, 

inde Sen (om Aiden.) Dagen forled haſti⸗ 
en. 2. bie, tove (forældet.) -3,act. fors 
rate. (Hoth. af 2. V. p. 226:) 
Ser ?' et. l. d. ſ. Forening om at 

nde en Sfridihhed. At giore, ſlutte, ind⸗ 
aae Sorlig med een. At bringe een til 
jorlig. Det kommer iffe til Forlig imel⸗ 
em dem. == Sorligsvilfgar, et. pl. d, ſ. 
Btikaax, hvorunder et Forlig fluttes. 
Sortlige, v. a. og rec. 1. [. forlika.]. 

ilægge, afglore i Mindelighed ; flifte For⸗ 
ig, forſone. (jvf. forene.) "Man forliger 
zenner; man førened ſtridige Partier" 
ell. Meninger.) Sperén. At forlige tå 
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-(Mynfter.) - 

NE FZorlige 2 Forlokke. 

Ereette Proces: At forlige ſtride 
ter, forlige to XRgtefolk, forlige 
cen. 2. forliges, v. n, pass, le 
og Enighed,” komme ˖ vel overeen 
kat ikke forliges med fin Mand. 
Uges godt ſammen. Siger me 
ek. flere, at de forliges vel, da I 
det, at be leve uden Udenſtab; ac 
enes vel, derimod, af de leve ude! 
Sporon. — forligelig, adj. "for 
forliges , fredelig, forfonlig., ”£ 
Venner glad og venlig; mod min 
mild og forligelig. B. Thott. De 
ligelighed, én, ud. pl. (V. S. O. 
ligelfe, én. 1. Gierningen at for 
Enighed; det, at forliges (denne 
telte ogſaa: Sorligelfemael.) De: 
ligelſes⸗Commiſſar, Forligelſes⸗ 
fion. NE 

" Sorligge, v. a. og n. forlage, 
1. v. 38. ne Stade v. atligge Så 
ligge fin Arm. (3. 8. 2.) 12. 
[ømme forfeile d. at ligge for. 
en Talemaade: At forligge fin 

ent Skipper.) D. Lov. IV. 1. 9. 

ligge for længe og derned forbærves 
forligtzede ert . ek få 
” Sorligne, Sorligning, f. ligne, 
' ori et. pl..d. f. mer fre 
v. ſotliſe.) Tab, Stade v. at mi 
At lide: et Forliis. Hans Lan 
modloſe over deres idelige Forlii 
fee mere at, Bribe t. —— 
»Du hav forføgt, hvor ulvkſalig 
Forlñs gior Menneſkene. Bnced 
FSorlindre, Forlindring, f. Fin 

Forliſe, v. a. og n. (er.) forliſt 
(Sv. —* Goth: — 
bian, forlysan. E. løose,] 1.v 
tube, (ide Stade p. noget; At for! 
i Spil. Moth. (lidet brugeligt.) 
lide Skibbrud. Skipperen er 
Mordføen. Skibet fortifte i 
Storm. (Denne Vemeerkelſe fi 
Morh.) — SHorlitetting, en. GÉ 
” Sorliv, et, Et Liv, ber gader 
Vet ſedvanlige jordiffe Liv (uyt 
jeg har ganſte glemt mit Sorlix 
heder.” Bagg. . 

Forlods, adv. faatedes, at 
toget forud, inden Deling ſtee 
fat efter Teftamentet have ſaan 
ods af Boet. — Forloderet, en. 
héd t. at fhag noget forlobs. ”2 
Sorlodsret t. Gudernes Hielp 0; 
melſe. Guldberg. . 
… Sorlofte, v. 2,1… forlede, for 
lotte for, v. Smiger, Skienk 
loktende Midler. At tade fig for 
Gaver. At — een t. Svige 
— At forlofte en Pige 
"Gt Flaneliv, der forloffer bem 

"4 
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Formaae — Formaſteiſe. 

cen il noget. Gan fod fig formaae fil at 
ve. 
Sormaal, et. pl. bd. f. Maal, Meb, hvor⸗ 

efter man tragter. Foͤrmaalet for hang 
Onſter, Planer. "Man danner fig et For⸗ 
maal, og ftræber efter at nage Maalet. 
Formaalet ligger altſaa i os felv; Maalet 
ev uden fov'o6.” Muller. (Et nyere Dvd, 
—* fattes hos Moth. Ganſte forſtielligt 
erfra ev det foreldede: Formaal, Skrif⸗ 

temaal og Aflosning for Døden, og den 
dertil fornødne Bevidſthed; it. Teſtamente. 
"Sanhavde Formaal t. fit Pderſte. Moth.) 

Sormaale, vra.1. maale til Skade v. 
w tage- feil Maal, At formaale fig fo 

lex. (V. 6. O.) i i 

FSormale, v. a. 1. forbruge til Malning, 
male en vis Mængde Korn; molendo 
consumere. (Moth.) —W 

ormalitet, en. pl-er. en Omſtœndig⸗ 
bed, der eler væfentlig, men nødvendig 
f. en Bågé, ct Documents rigtige Form. 
At iagttage alle Formaliteter. 

Formand, en. pl. Formend. 1. eu Pers 
for, fom er foran en anden i Raden. Xt 

[de Sfridt m. fin Formand, 2. den, 
fom har været for en Anden ienvis Stil⸗ 
ling, i et Embede, i Nateſtab o. d.5 en 
Borgen een: Gan ſik flørre Lanning end 
ang Formand i. Embedet. 3. Anfører, 

Hovedmand, Forſtander for ef Selftab. ell 
Samfund af flere Perſoner. — Deraf: For⸗ 
mandffab, ct. 1. den Tilſtand, af være 
Formand (3) 2. en Forening af Flere, 
der udøve en Formands cl. Forſtanders 
Beftiling. "&t Formandſtab af tolv Pers 
foner.” Rahbek. dd, ' 
FSormane, v. a. 1. føge 0. Foreſtillinger 

og Grunde at formaae cen til noget. Ar 
formane cen til Flittighed. == Sormaner, 
en. pl.-e. den, ſom giver Andre Forma⸗ 
ning. — Formauing, en. pl.-er. 1. Gier⸗ 

ningen at formane. 2. formanende Tale, 
Foreſtillinger. 

Sormafte fig, v. rec. viſe en frok Dels 
ſtighed, en ftrafværdig Forvovenhed i Hand⸗ 
Ling. At formafte fig t. at lægge Haand 

v. Kongens Perſon. De, fom have fors 
maftet fig t. at vanære den antagne Reli⸗ 

on.” Guldb. ”Forvovne, ſom tør dig 
ormaſte, Aſſtyrerens Villie at trodfe 
ram. fo elig, adj. ſom vifer en 

frœk Driſtighed. En formaſtelig Opforſel, 
Handling; formaftelige Ord. At den Als 
viſe aldrig handler ilde, og at min Klage 
var formaftelig.” Evald. — Formaſtelig⸗ 
hed, en. den Egenſtab ell. Feil, at være, 
at vife fig formaſtelig. — Formaſtelſe, en. 
formaftelig Handling. "En felfom Blans 
ding — af Frugt, Formaſteiſe, Koldſin⸗ 
dighed og Iver. Golberg. "Frivillig aft 
ftorte fig i en Fare, ſom man fan undftye, 
det ct at friſte Sud; det er en Forma⸗ 

ſtelſe. Baftholm. fSporons erfaring 
Det er Formaſtelſe, naar nogen under 

ſtager fig at gisre det han ikke bør:” er tk 
nsiagtig el. beftemt nokz da Sormettelf 
medfører ikke blot Begrebet om en pligt 
ſtridig Sandling, men om en frek For 
vovenhed i at handle mod Pligt og Ret. 

Format, en. pl.-er. Skikkelſe og Stet 
relfe af en Bog, beſtemt fildeels v. Pari 
rets Størrelfe; men færdeles v. Mac 
hworpaa Arkene foldes v. Indbindingen. 
Forme, v. a. 1.. danne, give Form 
Skikkelſe. — Formmning, en. Gierning 
at forme. 
sSormedelſt, præp. ved Sielp af; 
Aarſag, for en Tings Skyld. fotmedel 
fin lange Ovelſe. Gar maatte ſege fin Xf 
ſted formedelſt Alderdom/ Svaghed. 
—— eh f. 1. ormene. g 

Formeget, (for meget, nimis. ; 
fom adv. SA —*8 At giere forme 
get af en Ting. Forlidt og formeget. 
FSormelde, v. a. 2. melde om; Nlkie 
begive. At formelde en Hilſen. (d. Zale. 
Formelig, adj. [af Form. T. form 

lich.] fom feer m. Jagttagelſe af de 
foreſtrevne, behsrige Form el. Formål 
tet. En formelig (udtrytfelig) Afſted. 
4. Formene, v. n., formeente, forwee 
(har.) holde for, anſee, mene, være 
den Tanke. ed Bibegreb om ſtorre Viĩ⸗ 
hed i fin Sag, end mene.) Jeg forme 
min Paaftand at være grundet p. deg 
digſte Beviſer. Deraf: formeent, adj. & 
fom man holder for at være dette ell. bint, 
faaledes ell. anderledes; Den fo 
Prinds. Hans fornteente Fordringer, 
tigheder (i dagl. I. ogſaa: fo 
— Sormening. en. der, man holder føb 
førmener.: fter min Sormening har bet 
et. . 

- 2, Sorméne, v. a. 1 092. jer forrigk 
gIsl. meina, fyrirmuna. f. Meen.] for 
byde, negte, hindre fra. At formerne ets 
noget. Det blev ham formeent at udg 
fit. SÉrift, De Fordele, han enten 23, 
eller formeentes gt nyde.” Guldberg. (3 
ældre Danſt ogſaa mene.) — Sorm | 
en. Gierningen af formene, forbyde. 
Sormére, v.a 1. giøre, at noget bliver 

mere, flørre, falrigere end tilforn; fors 
ſtorre Antallet (jvf. forege.) "Bed at fon: 
mere fine Bøger, forøger man fin- 
famling.” Sporon. At formere (5 
Sproget m. nye Ord. — formere tig, & 
rec. tiltage i Mængde, i Autal. — : 
Formerelſe, en. pl,-r. | 
Sormere, v. a. 1. [af Form og kat. fore 
mare,] danne, give en vig Skikkelſe be 
fun i enkelte, udanſte Talemaader. Her 

za 

lod Regimentet formere el. formere figt | 
(danne, opſtille ſig i) en Fürtaut. At fors 

' 

£ 



Sormere — Formodning. 85 | Fotmodning — Formynte. J 

sere (paafsøre) cen en Proces. (2. for⸗ 
aieren.) 
Formiddag, en. pl.-e. den Tid af Das 

en, fom er for Middag, imellem Mor⸗ 
en og Middag. (modſat: Eftermiddag.) 
FSormiddag (nu i denne Formiddag) et 
an biemme. Om rmiddagen er han 
idrig hiemme. 3 ormiddags var han 
femme. ele Formiddagen havde jeg 
zeſeg. 3 Gaar Formiddags. 

o „v. a. 1. betage Skarphed, 
ditterhed, Suarhed, el. overhovedet ens 
vet ſtœrk ell. ubehagelig ſandſelig For⸗ 
emmelſe. Den ſtarpe, ſure Smag maa 
ormildes. Det omgivende Hav formilder 
ufteng Temperatur, Vinterens Streng⸗ 
ed. 2. giore mild, ſtille, berolige. At 
ormilde eens Brede, Sad, Bitterhed. (Jof. 
more.) "Man formilder en Sygdom v. 
t fvæffe dené Kraft og-Anfald; men de 
a. Sygdommen forenede Smerter kunne 
mndertiden lindres, om end Sygdoͤmmen 
fe formildes.” Sporon. 3. giore mindre 
aard, bar, vild, Alt efterfom de frokke 
komeres vilde æder formildedes.” Schyt⸗ 
e. 4. glore lemfceldigere. At formilde en 
bom, en Straf, et haardt Udtryk. "At 
rem ſtille en foragtelig Handling under 
ormildende Omſttendigheder. Birkner. = 
Deraf: Sormildelfe, en. . 
SormimdfTe, v.a. 1. gisre mindre (mod⸗ 

at; formere, forøge.) Formindſte er at 
etage en Zing noget af fin Storrelſe; 
orriutze, at betage den noget af fin Bærs 
i.” Sporon. At formindſte en Storrelſe, 
Forbrug, ent En formindflet Maas 

un of, — Sor elfe, Sormindffning, ( 
m. det at formindſte, cl. at formindſtes. 
ft. nindſte.) 
Sormode, v. a. 1. [I. ver muthen. 
R. S. moden, vermoden.] 1. vente, 
lutte fig til af Grunde, ſom man anfeer 
or rimelige; holde for ſandſynligt. ”Det, 
si formode, er bygget p. Grunde, hovis 
Hriskrækfeligbed vi indromme; og ſom ens 
en maag mangle Klarhed ell. ”Fuldftæns 
lighed; thi ellers blev Formodningen t. 
Bisheb f. 06." P. E. Miller. "Bi vide, 
werſor vi formode; men ikke, hvorfor vi 
sne." 2. ſieldnere, og meft I ældre Skrif⸗ 
læ: vente at fage, gisre fig Haab om. 
Hoem vi flulle vente .og formode 06 Hielp 
og Troſt af.” P. Tidemand. 1543. — for 
nodentlig, adj. ſom fan formodes, ven⸗ 
telig, — Formodning, en. pl. —er… det 
[em formodes, rimelig Glutning, ”en 
Tante, fom er bygget p. Nimelighed. 
(Sporon.) ”At vakle imellem Formodnin⸗ 
er og Gietninger.” Malling. Imod al 
ormodning. Der er -Sormodning for 

(mere Rimelighed for, end imod) at han 
vinder Sagen. ”Det fan ei have Formod⸗ 
ning for fig, at Nogen giver Sit bort f. 

Igen Formodning 

⁊ 

intet. A. Orſted. Der er Sormodning 
om, at han har ftiaalet det. Der er mes 

til Krig. — Formod⸗ 
ningsgrund, en. Grund, fom blot hviler 
p. en Formodning, ſom iffe ev vis. 

Formon, et. 
tighed. Moth. (foræfdet. f. Mon. 

Sormue, en. ud pl. [X, VBermoͤgen.] 
1. Evne, Kraft, Magt. At arbeide over 
Formue. Gud ſtal ikke lade eder friftes 
dver eders Formue. D. Bibel. . 2. Gods, 
Midler. At miſte, tilfætte fin hele Formue. 
— Sormueſtat, en. Stat, fom lægget p. 
Formue, p. Capitaler dg Eiendom. For⸗ 
muetab, et. Tab ſom sen lider p. fin For⸗ 
mue, Forringelſe af Formuen. (A. Ueſreng 
Anm, t. Tingst. II. 14.) — formuende, 
adj. ſom har Formue (2.) velhavende, be⸗ 
midlet. De meſt formuende Borgere i Byen. 
"De formuende tænder.” Gnced. "Øerne 
vare folkerige og formuende i ſamme Grad, 
fom de nu cresde og ufle,” Guldberg. — 

ortrin, Fordel, Forret⸗ 

AJ 

Formuenhed, en. den Zilftand, af være 
formuende, bemidlet. 

Formular, en. pl.-er. [Lat. formula, ] 
en vis brugelig cl. foreffreven Form, hvor⸗ 
efter noget, tfœor ſtriftlige Documenter ind⸗ 
rettes. Formularen til en Anføgning, Cons 
tract, ꝛc. — Sormularbog, en. B. ſom 
indeholder en Samling af Formularer. 
Sormuldne, v. n. og formuldnes, v. n. 

pass: ” blive: til Muld, falde hen i Muld 
og Støv. ” 
Sormumme, v. 3. 1. [æ. vermum⸗ 

men.] giere ukiendelig ved Maſte for 
Aafigtet, maſtere. formummede Perſoner. 
Moth.). 
Sormure, v. a. 1. betage ved en opført 

Muur. "At formure Lysningen, Udfigten 
for cen. (Moth.) J 
Formuur, en. pl.-mure. 1. den for⸗ 

reſte Muur. Formuren og Sidemurene. 
2. en Muur foran noget til Værn og Be⸗ 
ſtyttelſe; meſt figurl. Denne Fæftning er 
en Formuur for Riget. . 

Formynder, en. pl.-e. IT. Pormund. 
X. 6. og gå. T. Mund, Forſvar, Beſtier⸗ 
melſe. A. S. mundian; gemundian, fors 
fvare. jvf. mynde, vindicare, i vore gå. 
Love.] den, fom efter Forældres Død ſor⸗ 
ger for umyndige Børn, deres Formut, 
Opdragelſe m. v. indtil den myndige Al⸗ 
der. (jvf. Dærge, ſom er det ældre danſte 
Ord f. Formynder.) == Sormynderi, gt. 
Indretning, til at have Opſyn m. Umyn⸗ 
diges Midler og deres Sikkerhed. (f. Overs 
formynder) Formynderregnffab, et. 
om en Formynder aflægger for de Mid: 

Jer, han har beftyret. — Formynderſtab, 
et. de Pligter, Forretninger, den Beftys 
velfe, fom tilfører en Formynder. (f. Dærs 
gemaal. 

Ånd 

Formynte, v. a. 1. forbruge, opbruge 

ø 

- 



Wornoiegororetr. 280. .  Borpaa— Forpligt. 
merirde os godt p. Landet. fornolelig, Foͤrpaa, adv. paa ben forrefte De 

" adj. - fom vætter Fornsielfe, forlyftende, Side af Tinged (modſat: 7 
behagelig (gratus, jucundus,). 2. ſom let Forpatzte, v. 2. 1. leie Brugen af nl 
fader fig neie; nsiſom. Den har nok, ſom get, ſom fordrer Drift, eler ſom indbri 
er fornoielig. Moth. Et forneicligt Sind, ger uvis Indkomſt, imod at fvare en 
Deraf: Fornoielighed, en. Naiſomhed, ftemt aarlig Afgift, At fo en Gaar 
ZXilfredéhed m. fin Skiebne. ”Hvab gisr en Tiende, Fiſterlet I en So. At forpeg 
hiin reuege i hans ulykke? Stfun Told, Acciſe, en Bom. 2. bortleie no 
hans Fornoielighed. Baſth. — fornøiet, ſaadant, bottforpagte. Han har forpar 
adj. v.1. glad, lyftig, opromt. Et fornøiet Gaarden f. fin Ablekarl. = Forpegt 
Sind. At blive fornøiet over noget. At en. pl.—e. den, fom forpagter noget, if 
Leve fornoiet. 2. tilfreds. At være for: en Herregaard ell. anden Ford. (Bed ge 
noiet med lidt, Jeg er ikke forneiet med pagtere af en anden Art tillægges Gi: 
den nye Indretning. ”Man fan være tilses fanden: en Bomforpatzter, Tiendeſe 
frede blot fordi man feet, der er intet an⸗ patzter, —— — 
et at gisre; men fornoiet er man ikke gaard, en. ard, Bygning, höorpaa 

uden god Aarſag. Sporon. "Tilfreds uds” Forpagter boer. — KForpagtming, 
trykker egentlig Fraværelfe af Misnoie, og pler. 1. Sierningen at forpogte af 

fornøiet, Folelfe af Velbehag. Muller, cl. til een. At give, have, fane, tage 
… Sorneielfe, cn. pl.-r… 1. terningen at. Gaard i Sorpagtning. Nu er hans & 
fornsie. Sindets, Sandſernes Fornoielſe. pagtning (Forpagtningétid) fnart ude. 
2. en behagelig, forlyſtende Nydelſe ell. Forpagtningtafgift. Dan fvarer ſaami⸗ 
Fornemmelſe. At finde fin ſtorſte Sors om Aaret i Sorpagtning af den 6 
nøielfe i fine Pligters Opfyldelſe. At have — Deraf: Forpagtuingsafgift, Sorpar 
Sornøielfe af noget. At håve Sornøielfe ningstid (det for en Forpagtning bem 
(Gtæde) af fine Born. ”SFornøielfe be⸗ Antal Aar) 0. fl. 
tegner en Zilftand, hvori Menneſtet nyder F 
behagelige Fornemmelfe s et Folelſen af paa, pafte for tæt ſammen. 
bifie ftærk, bliver Fornoielſen til Glæde.” " Sorpante, v.a. (Moth.) ſ. pantfætte 

Muͤller. At gløre fig en Forneielſe af SS ti 
noget a: gtøre det m. god Vile, m. Glæde, man lægger gode Sort bort, og å! 
3. det hvorved man fornsier fig; Forlys ſpille * dem.” Moth. At forpaſſe f 

& 

ftelfe (2.) 4. ſaameget af en Bing, at forpa 
man har nof. At faae fin Sornøielfe af. Fo et, adj.- -meget pialtet, vecal 
noget. (dag. 2.) At føge uftyldige For⸗ Pialter. (Moth.) 
nolelſer. Sornidſte, v. a. 1. pidſte overman 
Sorommeldt, foromtalt, adj. v. ſom ſtærkt. (i dagl. T. for: bagbaſte. 

tilforn ev meldt om, er omtalt: Forpine, v.a. forpiinte, forpünt. pil 
Foͤrord, et. forud giort Betingelfe. Jeg plage i hel Brad. 

lover det, med Forord, at det ikke oftere —2 (Moth.) og forpluffe, v.3. 
fordres. "At jeg ikke ſtal fynes'ODldingens bringe f Ulave, -giøre uredt. fun (8 

modne Raad af qvæle v. myndige For⸗ ganſte forpluffet ud. (dagl. J.) f. pluf 
- otd.” Herh. ["Sorord bryder Zrætte": SForplante,-v,a,41. henplante i 

ſaaledes anfører Moth et ofte omhandlet den Egn og bringe der £. at vore, Ka 
Ordſprog, fom Andre firive: ”SHorord Vært er forplantet fra Americg t. Curt 
"bryder ingen Zrætte”; og ville, m. mere At forplante en Lærg, forplante Chrißa 
Tvang, i Ordet bryde ſee det gamle børje, dommen i hedenſte ande, 2. gistt 
byrje, begynde.) | . noget vedbliver, tiltager, formeret. 

rordne, v.a.1. foreſtrive, anordne, forplante fin eg ' 
beſtikke; rom Regieringené og Ovrig⸗ plante fig ftærkt her tillands. — Ogfas ' 

hødens Foranftaltninger og Befalinger; Dyr. Clefanter kunne leve i Gurome, 2 
men ikke om umiddelbar Befaling t, nogen forplante fig fielden. — figurl. It forplen 
enkelt.) — Foroͤrdning, en. pl. er. en Fordomme, Vildfarelſer. (Engelstoft.) 

. offentlig bekiendtgiort Lov ell. Anordning Heraf: Sorplantning, en. pl.-er. 
angagende et cl. flere enkelte Tilfelde og Forpleie, v. a. 1. forſorge, plet, % 
Gienftande. At give, lade udgaae en For⸗ Pleie. — Forpleining, en. De Sr 
ordning om noget. . ⸗ 
Soroven, adv. paa den averſte Deel, gung, hvoraf det t den ſeneſte To 
oventil. ”Soroven fom en Avinde, for⸗ Barbarisme er overført i Embedoſtill 
neden ſom en Fiſt.“ Øhlenfdl. Sorpligt, en. indgaaet, udftedt of 
Sover ' er dl 8 Side ⁊ ve pligtelje, L ike 

or ell. foran (modſat: bagovex.) At falde, aaringers inter” forckompitt . 
re fig, beie fig forover. . I, 23. 10.) * st KK 



Forpligte — Forraad. | 

Fotpligte, v.2.1. paalægge Andre, el. 
tage fig noget fom Pligt; forbinde. 
ht fornuftigt moralſt Veſen fon fun 
npligtes af fin egen Fornuft.” Birkner⸗ 
for faa vidt han vil, at'en Sondling, 
m ellets vilde forpligte ham, ſtal være 
zoldig. Orſted. Gan ev forpligtet t. at 
me Ut, At forpligte fig til noget. — 
kraf: Forpligtelfe, en. pi.-r. 
forplov, en, pl.-e. den forreſte Deel 
en Hiulplod, ell. Plovfærren m. Axelen, 
lagen, Plovtiſten og Drættet. (f. For⸗ 
mee, Plovkærre.) Aaſen hviler p. en 
mindelig Forploo, og forbindes derved 
. ta afmindelig Plovtifte.” Gierfings 
iudoec. F. 453. 
SorplufTe, v. 2. 1. plutte for meget af, 
te ved at plukke. 
Jorplumee, v.a.1. gisre flydende Ting 
umtede, uklare, v. at ryfte ell. røre dem. 
" fig, i dagl. T. bringe i Uorden, fors 
Mre, forvirre. At forplumre fig 4, med 
SEag. — Deraf: Sorplumring, en. 
Serplufte, ſ. forpiufte. ' 
Serpleining, en. det Stykke Jord i En⸗ 
me af en Ager, hvor man vender m. 
loven, og ſom fiden ploies m. Tværfurer 
h tværpisies, (J Fyen: Aavending.) 
Forpoſt, en. pl.-er. En af de Soldater, 
mi Felten fættes p. de yderſte, Fienden 
nmefte Pofter. == Forpoſtfegtning, en. 
net, Skiermydſel, for ifte gaaer videre, 
dimellem Forpoſterne. — 
tede Sagt, hvortil Forpoſterne høre; 
tel ag . 

Sorprang, en. ub. pl. den Handling, 
Forveien at opkiobe Vare, ſom Sælges 

vilde have ført til Torvs, og derved 
theie deres Priis. At drive Forprang. 
"dorpranger, en. pl.-e. ben, fom d 
t Forprang. (Moth.) 
Sorproppe, v.a, 1. proppe for meget i, 
fe for ſſerkt. At forproppe Bera m. 
at(Noth.)— Deraf: For roppelfe, en. 
Sorpuffe, v.n. 4. (er.) i Chemien: fors 
tes el. oplaſes m. et Knald. — Deraf: 
pu en. pl.- ex. 
Sorpurre, v. 2.1. [Q. S. verpurren 
purre.] tilintetgisre, forſtyrre. At fo 
Tre et Anflag. (dagl. T.) ”Metop det 

mig den hele Lære.” Bagg. 
orpuſtet adj. v. aandelss, ell. nær 
et tabe anden af ftært Laben. 
Orputte, v.a.1. putte noget bort, ſaa⸗ 
6, at man ei am finde det; forlægge. 
Sorqvafle, v. a. 1. .S. verqvat⸗ 
lus m. en noget forſtiellig Bemært.] 
darde, gisre (lettere v. * Behand⸗ 
9 At forqvafle en Sag, forqvafle fin 
bred. (Dagl. Tale. ”At foragvalle et 
its gamle Religion.” Baſtholm.) — Der⸗ 
Sorqvatling. en. 
i, Forraad, et. pl. d. f. 4. Raad, ſom 

Dang Ordbog 1. ” 

8 
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FSorraad — Forrede. 

gives een inden han handler (modſat: Ef⸗ 
tetraad.) ꝰVare Forraad gode, ſom gf: 
terraad, da fore faa Mange ikke ilde.“ Mothe 
2. i ældre Skrifter: forud overlagt Raad. 
»Gud forhindrer ſaadant m. Sorraad,” P. 
Tidemand. 1543. 2 

2. Forraad, en (VB. S. O.) og et. pl. 
bd. f. IT. Vorrath.] en famlet Mængde 

"af noget, beftemt til Brug i Fremtiden. 
Forraad af Korn, Fødevare. Bro han 
ad hver Daare leer, fom midt i Forraad 
ønfter meer.” P. M. Troiel. — Vinter⸗ 
forraad, At have noget i Forraad. At 
amle F. ”At have t. en Sikkerhed lidt 
Forraad ſamlet f. den lange Evighed.” 
Storm. — Deraf: Forraadshorn (Storm.) 
f. Syldehorn; Sorraadshuus (Magazin) ; 
SorråadeFammer; Forraadstielder, t. at 
giemme Forraad i. Forraadoſted, (Sted, 
hvor Forraad giemmes) m. fl. — forraa⸗ 
dig, adj. forſynlig, ſomſorger for Forraad; 
ſom feer til, at der intet ſattes,/ og intet 
ødes. (Moth. Langebek) 
, Sorrgade, v. a. 1. flade, fordærve v. 
Anſlag og Raad, fom gives Fienden; give 
ved fine Raad i Fiendens Vold. At for⸗ 
raade fit Fædreland. At forraade Fæfts 
ningen t. Fienden.  ”Gaalænge han ikke 
gantte vil! førraade det, han efter fin Overs 
eviisning troer at være den gede Sag.” 

Birkner. 2. røde. At forraade en Oem⸗ 
melighed. = forraadelig, adj. fom volder 
Fordœrvelſe, meget ſtadelig, fordærvelige 
— Sorraadelſe, en. 1. det, at forraade 
el. at forraades; Underfundighed, Svig. 
2. det, ſom er forraadeligt; Fordærvelfe, 
Ødelæggelfe. (fielden.) 

orraadne, v.n. f. raadne. — Forraad:s 
nelfe, en. ud. på den Zilftand, at opløs 
ſes, fordærves v. at raadne. At gaaet 
5. (begynde at raadne.) — Forraadnel⸗ 
fesfeber, en. pl.-febre. et Slags ondar⸗ 
tet Nervefeber. — forraadnelig, adj. ſom 
fan xaadne. bd. pl 

orreng, en. ud. pl, 
Forfæde, Bortrin. 

Forraſte, v. a. 1. overfalde uformodent⸗ 
ligen, overrumple, befnære. At lade fig 
forre e af Fienden. *Han overvældede 
enne Konge m. Artigheder; men fandt 

juft derved Lellighed t. at forraſte og dræbe 
: ham.” Guldb. *Hellere opgive — 
gerne end fee Garniſonerne forraſtede ell. 
overmandede af Borgerne” Engelst. = 
—*— » adj. ſom let fan forraſtes. 
orraſtelſe, en. Gierningen at forraſte. 

WGGoth. 
Sorreb, et. pl. d. ſ. Rebet, hvormed den 

forreſte Ende af Læffetræet p. et Hs⸗ el. 
Kornlæs tvinges ned. Modſat Bagreb. 

1. Foͤrrede, en. Rede, Forklaring. At 
—S (Nede) for 9; for noget. 

oth. OM | 
(19) 

hetere Rang; 
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Forrede — Forretning. - 290 Forretningsliv — dorrykt. 

2. Sårrede, ef. 1. den forreſte Deel af Et Liv, ſom tilbringes m. Ferrekpinger 
an Vogn. (Moth.) 2. d.f. f. Plovkærre. ifær offentlige ed. —E (Nego 
(Kielftrups Jordbrug. &. 79.) 3. For⸗ tium.) Sørretningsmand,-en. da 
Éroppen af et Kreatur. Modfats Bagrede. ſom er ſtikket t. Forretninger, ifær effen 
Studen er [lam i Forredet. lige. Han er en god, en maadelig / 

Forreden, adj. v. udtrættet v. åt vride. ” ældre romerſte Forretwin 
(f. forride.) Fordom imod Forfatteres Fortieneſter. 

Forregne fig, v. rec. regne fell, tage Engelst. Foeretningoſtül, en. den Stii 
fei il Regning. Jeg · har forregnet mig i ſom bruges cl. bør bruges i Embedsſage 
Dverflaget. =Sorregning, en. Misregning. og Embedsſtrivelſer. (jvf. Cancellieftul 

Forreiſe, v. a. 2. fætte til v. Reiſer. — Sorrettelfe, en. ud. pl. Sierniangen | 
Gan har forreift mange Penge. (Ved en forrette. (Moth.) 
Sorogfeil bruges i dagl. T. forreiſt, der Sorride, v.a 3. (f. ride.) forderve 
tlerg ogſaa bemærfer: udtrættet v. en at ride for ſterkt. At forride en Dej. 
Reiſe, for: bortreiſt og bereiſt.) Sorrider, en. pl.-e. Betient, ſom ent: 

Forrende, vaa. 2. ſtade, udmattev. for rider foran Vognen, ell. rider paa og fl 
ſterk aben. At forrende fig. At forrende ver det forrefte Gpænd Heſte. (Moth.) 
en Heſt. (Moth.) ' Sorrig, adj. [br. aldrig m. den ubeft. Art 

Forrente, v. A. ogrec.1. ſvare Rente 1. fom rilforn har været el. været til. 
. af. an har en flor Capital at forrente. forrige Tider. ”Hvad var bet; af de fo 

⸗ 

Denne Capital forrentes m. 4 Procent. rige Dage vare bedre end diſſe ?“ Pig 
2. indbringe i Rente, indrente. Dette 7. 10. Den forrige Konge af Sverri 
Gods forrenter 4 Procent, forrenter fig (2: den forhenværende, endnu levende.) 
godt. i ! forrige (3: de afdøde) Konger. Et af wmi 

Sorreft, adj. eg adv. superl. (f. for.) forrige Breve. Hané forrige Kone (mo 
fom er fremmeft foran andre Gienſtande i muværende.) At komme igten i fin forri 
en Roekke. Den forrefte Vogn i Nætfen. Tilſtand. ”At jeg kunde ſtille Niget i 
Huſet ligger forreſt i Byen. - i fin forrige Stand.“ 1Macc. 15.3 

Forreſten, adv. for Reſten, i evrigt, næft foregaaende. Den forrige Sint 
hvad det øvrige angaaer. (Bedre og rettere ; Den forrige (fidft afdede) Konge. 3 
adftilt.) ' . rige Aar, Maaned. (modſ. næroærend 

Foͤrret, en. ud. ik 1. Fortrin i Rettig⸗ »Af Landeté forrige Aars Grøde.” Ge 
hed m. Genfyn £. Siden; ældre Net. Der⸗5. 11. 
til har jeg Sorret fremfor ham. 2. Nets  . Sorsjgge, v. 2. 1. giøre ringere, fi 
tighed, fom af en vis Grund tilkommer mindſte Bærdien af noget, nedfærte. | 
cen fremfor andre; Forrettighed. (Præs forringe Mynten 3: gisre den ſiettere; 
rogativ.) , , orringe eens Indkomſter. nne 
Forrette, v. a. IS. verrichten.] gisre, tan itfe forringe hans Fortienefter. ( 
beftile, udføre, iværffætte en Handling. formindffe.) ”Cn Ting fan være form 
At forrette et Xrende, forrette fit Embede ſtet, uden af være forringet; thi ter 
godt. Gan kom hiem m. vel forrettet Sag. være at Lidenheden (den formindſtede St 
— Sorretning, en. pl.-er. 1. Handling, relſe) giver den Værdi.” Sporon. — 
Arbeide, Gisremaal, Syſſel. At have mange af: Sorringelfe, en. 
Forretninger. ”Def ev Tienerens Forret⸗ FSorrive, v. a. 3. ſtade, fordærøe v. 
ning, at udførg fin Herres Wrende.” P.E. rive. At forrive fit Anfigt, fine Klæd 
Miller, 2. Beftiling, Embedsſyſſel. En Bøger. . . 
Forretning er et Foretagende, fom et Mens orrode, v. a. 1. flade, fordære 
neſte udfører i Følge fin borgerlige Stil: for megen Roden. Engen er bleven hf 
ling.” Måler, (Dog er denne Beftemmelfe, kodet af Sviin. | 
ſtisndt overhovedet vigtig , Roget f. ind⸗ Sorrofe, v. a. 2. roſe meer end tilbi 
ſtrenkende. Da Syffel nu iffe meget bru⸗ ligt (Moth.) S | 
ges, træder Forretning undertiden i. Steæ Forruſte, v. a. 1. bringe i Mlave 9. 
det f. dette, Man fan ſaaledes ogfåa have ruſte. ' s 
Forretninger ”m. Henſyn t, egne Forhold.” Farruſte, v. n. 1. (er.) —* 
Den, ſom boer p. Landet, har Førretnin: Ruſt, ruſtne. En forruſtet Kaurde. 
ger £ Byen, naar han velfer derhen; -om — Deraf: Forruſtning, en. 
det endog kun beftaaer i ubetydelige Sys: Forrykke, v.a.1. rokke af fir Sted, 
lev og egne. render.) 3. et offentligt Lave, Grenen er forryftet, Dewed 
Foretagende af Rettens Middel; ft. et Dos hans Plan forrykket. — Soreytteiſe, 
cument, hvori en F. beffrives; en Act. pl.-r. Gierningen af forrytte. 
Det maa indføres i, tilføles Forretningen. Forrykt, adj. ſer egentt. partic. af 
Saaledes: en Arreſtforretning, Auctions⸗, gaaende v., men fort” 
Synoforretning. — Sorretmingsliv, et. forryffet.] affindig, va 
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Feerykt — Forſal. Wvi Forſalte — Forfidde. 

u Vanvid og ſire Ideer, end om det bilde Forſalte, v. a.d. gisre alt for falt, 
daſeri) Ofte tillægges ogſaa: forrykt i komme for meget Salt i. (Moth.), 
odedet. (I d. Tale, ligefom : gal, for: FSorſamle, v. a.ogrev. 1. ſanke ſammen, 
id, uftyrlig.) == Sorryfthed, en. ud. pl. famile, falde fammen: — At forfamles og 
ffndighed, Galſtab. ”BVed Forrykthed forſamle fig: komme ſammen, ſamles, møs 
itiendegives en Tilſtand, hvori Gindet de p. cet Ste 
. ef voldfomnt Stød har faaet en fliev 1. Gierningen at forſamle, ſammenkalde. 
tetning.” Muller. ” . 
Sorræder, en. pl.-e. [af forraade. | den, let Hob, Mængde; en Skare. Hele Sorz 

un ſorraader noget; den, ſom fvigerCedog ſamlingen tilfiendegav deres Bifald. — 
Migt, En Fedrelands⸗ Sorræder, en 5. . Sorfamlingsdag, en. beſtemt Dag, hvor⸗ 
wd Fædrelandet. Gan blcv en Sorræder paa en F. holdes. - Forſamlingshuus, et. 
not fin førfte Velgisrer. — Om et Fru⸗ S. hvor Forfamlinger holdes. aledes : 
simmer: Forraderſte. ,Forræderi, Forſamlingoplads, Sorfamlingsfted, 0. fl. 
L pl.=er. Handlingen at forraade, at Foͤrſang, en. ud. pl. Sangens Beſty⸗ 
if fig ſon Forreder. At begaae F. mod relfe v. en Forſanger. 

2. Sammenkomſt, Møde. -3. coll. en ſam⸗ 

d. — Sorfamling, en. pl.- er. 

tFætreland. — forræder, adj. fom hører orfanger, en..pl.-e. dén, fom ſtyrer 
g "en Fotrederi, paſſer fig for en Forreder. eller anfører en g af flere Sangere. 

Jorrætfe, vi a. 3. (ſ. ræffe.) ſtade v. 1. Forfee, v. a. 3. (ſee.) i ældre Danſt 
træffe cl. ſtrekke for meget. Han for⸗ d. f. f. forſyne. ”At han vil ogſaa føde 
ttte fin Arm ſaaledes, at den gif af Led. og forfee dem m. deres legemlige Dphold.”, 
Sorrøget, adj. overtrutfen, bMudlet af P. Tidemand. 1564. "At forſes fin Datter 

n forroget Kroſtue. 2: gifte hende bort, Moth. . 
orfaale, v. 2. 1. lægge Saale under. 2. Forſee, v. a73. (ſee.) kg giere, udføre, 

- Deraf: Forſaaling, en. pl.-er; fværkfætte p. en feilagtig Maade, Der er 
. Forſage, v.n.4. Iformobentlig et af det endnu intet forfeet,. ”Som om det kunde 
verzagen forvanſtet Ord.) lade Mo⸗ rettes v. Strenghed, hvad der var forſeet 
et falde, düve modløs. At forſage i Fa⸗ v. Uretfærdighed.” Bagg. N. Klim, — for⸗ 
m, naat det gielder. = Deraf: forfegt, fee fig, v. rec. a)feile, begage Fell (Ifær 
di modlss (m, Bibegreb om Raadvilds uden at ville det, af Wagtfomhed, Ukyn⸗ 
18.) "Den Sorfagte veed ingen Redning; dighed 2c.) At forfee fig i noget, forjee fig. 
m Modloſe tør intet forføge.” Sporon. ” imod cen. h) [At forfeefig til, i en ganfte 
At Modgang finder dem faa forſagte, anden Bemarkelſe: forlade fig til, for haabe, 
Mm om der intet Godt mere var atvente.” vente fig — er nu næften forældet.) ”Min 
kenſter. = Forſagthed, en. ud. pl. Mods fiærefte Fader, hvilfen jeg haver forfcet 
hed, »Den Uviéhed, der hindrer Gier⸗ mig alt son til,” Tidemand. 1543. 2. 
lagen, den Forſagthed, der fløvev Modet,” at forfee fig p. noget, (fee fig t. Stade, m. 
iwnſter. Henfyn t. Fofteret) figes om fvugtfoms 
2, Forſage, v. a,1. affige, fige. net melige Quindfolk, hvis Fofter troes at 
I, fockaſte, aftade fra. [jvf. det T. have faact Mærke af nogef, hvorfor Mos 
etſagen.) At forſage Verden. Han beren pludfelig er bleven forſtrekket. 3. 
rſeger aldrig et godt Selſtab. »Hvor⸗ at forfee fig m. cen, høres HEDE for: 
ke Bennet flippe, forfage, bortſtyde at drive iitugt med. — Sorfeelfe, en. 
manden,” Nahbef. ”O blide Venſtab — pl.-r… Gierningen at forfee fig; Feilta⸗ 
Brig fan du dette Sted forfage.” Rahb. gelfe. At begage en Sorfeelfe. Det ſtete 
"undlade, dpgive. ”Difje Bildfarende, af F., ved en Forſeelſe. (jvf. Seil.) ”En 
t favne ell. forfage en veigisrende Gtets Feil, begaaet af ilagtſomhed, kaldes en 
Rahb. ”At man enten ganſte forſager Sorfeelfe. — Cen Feil tan foranledige 
in man falde gisre, el, gier det ugſer⸗ mange Sorfeelfer; og hyppige Sorfeelfer 
t Ryntter. | kunne ei tænkes uden herftendeFcil.”Muler, 
Sorfagn, et. pl. d. ſ. 1. noget, ſom Sorfegle, v.a.1. fætte Segl for, Infte, 
tudfiges. (6. Zauſſen.) 2: tet, fom ſiges, forvare v. Segl. — Forſegling, en. pl.-er. 
tettes, fortælles cen; relatio. Mot Gierningen at forfegle. Brevets F. At 
det, ſom ſtydes cen i Sinde førend det være tilfede v. Boets Forſegling. 
KT; præsagium. Jeg havde et Forſagn Forſende, v. a. 2. fendet. et fraliggende 
Tom,” Moth. |, . 7" Sted, bortſende. Moth. ”At forfende er at 

Sorfagt, adj. f. under v. n. forſage; fende i det Fierne; og br. ofteſt om Ting.” 
| pe partic. under forfige. . Miller, — Deraf: Sorfendelfe, én, pl.-r. 

al, eu. pl.-e, Gal, foran de egent⸗ Sorfidde, v.a.3. (f. fidde.) være overs 
w Bærelfer, ſom beboes, Forgemak. hørig, vægre fig v. at følge. (forældets 
Staaet £ din Sorfal ingen fare meer, Forſidde Kongeligt Udbud,” Vedels Saro.) 
j gå * p. fin Slaves Maade venter,” Ar forſidde fin Ret, forſomme, iffe paa⸗ 
. r. tale den i Tide. Bonden har forfiddet fit. ” 

ON i (19 *) 
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Feeſte >: miftet' fin Rettighedet. Fæftet v. 
»itke at udrede fin Skyld. Moth. 2. fors 
fiddet, adj. v. udtrættet v. at fidde. ; 

Sorfide, en. den forreſte Side; mods 
far: Bagfide, / ” i 
FSorſige, v.a.3. (f. ſige.) [af det tydſtke 
verfagen.] .1. bortlove. Kornet er alt 
orfant. At forfige fig t. Gieftebud. At 
forlag fin Datter (Moth.) 2. forlove, 
affige. 3. fige fig fra; abnuere, abdi- 
care. fan forfiger ikke et godt Lag. Moth. S 
(Nu fieldent i alle 3 Bemærfelfer.) 

Sorfigtig, adj. fon feer fig vel Wor, 
overveier Følgerne af fine Handlinger ; 
varlig. At være forſigtig i fine Foreta⸗ 
gender; forfigtig med JWd og Lys. At 
'gaae forſigtigt. (ivf. — ”Den For⸗ 
.Ågtige gaaer langſomt frem, og ftræber 
at gåisre viffe Trin. Den Derfomme agter 
v. Velens ſlibrige Steder, og ſoger al 
undgaae dem.” Sporon. = Forſigtighed, 
en. den Egenſtab, at være forfigtig, Var⸗ 
ſomhed. ”Wi prife hans Sorfigtighed, 
naar han beregner Statens Kræfter. før - 
han bruger dem.” Kampmann. ”Sorfigs 
tighed uden Frygtagtighed, Klogſtab uden 
underfundighed.” Jacobi. 

Forſikkre, v.a. 1. fige, love m. Vis⸗ 
hed. At forſikkre noget m. Ed. > At fors 

ſikkre cen om fit Venſtab. 2, fætte iSik⸗ 
kerhed, ſikkre. At —* fit Huus i 

Srandkaſſen, forfikkre et Stib. — At for⸗ 
ſikkre fig eens Perſon 3: fængfle ham. 
Moth. — Sorfitfring, en. pl.-er. 1. Til⸗ 
ſagn, Forvisning, beftemt Løfte, Bekref⸗ 

Rtilſe. 2. Sikkerhed for Tab. . 
Sorfinfe, v. a. 1. opholde noget i ſin 

Fremgang, finte. (f. dette Ord.) ”Det 
forſte forhafter fig maaſtee; men det fidfte II. 364 

i forfin er fig uden Tvivl.” Bagg. — Deraf: 
orſinkelſe, en. på-r. ' P 

Forſtaane, v.a. 1. fritage for, undtage 
af Skaanſel. At forffaane cen for noget. 
Deraf: Sorffaanelfe, en. ' | 
"Sorffaaren, f. forſtære. 

» Fortøgbe, v. a. 1. ſtabe ilde; omffabe. 
Gun forffaber fig v. fin Dragt. (Moch.) 

Forſtaffe, v. a. 1. tilveicbringe, ſtaffe, 
hielpe t. at fane. ”Man forſtaffer fig det, 
man p. hvilfenfomfelft Maade bringer t. 

"fig. Man anſtaffer fig det, Tom man v. 
Penge ante er fig.” Sporon. ' 

Forſtalle, år) efter Udtalen: forfkale) 
v. a. 1. br. af Bygmeſtere, om at bejfaae 
Loftbiælferne m. Bræder, og p. diſſe bes 

fe Ror, for derpaa at anbringe Gips⸗ 
ække. (T. verſchalen.) — Deraf: For⸗ 

ſtalling ell. Forſtaling, en. 
Forſtandſe, v. a. 1. omgive, befæfte m. 

Skandſer. At forſtandſe en Leir. Fien⸗ 
den havde ſtærkt forſtandſet fig. — fig. 
»At forſtandſe fig bag det latinſto Sprog, 
f. af holde Menneſtene i Banfundighed,” 

- Virkner, — Sorffandsning, en. pl. —er 

at ſtrive. At rive 

1. Gierningen at forſtandſe. 2. Skandſe! 
og Bolde, hvormed en Lei ell. Plads om 
give. ” | 

Forſte, v.a.1. [IT.forſchen.] grandike 
eftergrandſte, føgs af udgrunde. (Moth. 
»Fremgangsmaaden, hvorefter her flat 
forffes, opdaget, beſtemmes, forklares. 
Malling. —* er at føge dvbt i « 
Sag; granffe, at fee nøie og nær til. 

poron. = Forffecvne, en. Cvne t. 
forte, —— ”At ſtœkke den m 
neftetige Forſteevnes Vinger.“ Birkner. 
Forſtelyſt, en. Gprandſtelyſt. — For 
en. pl. -e. en Grandſter. Deraf: 
fferaand, Forſterblik, Sorfferei 
Forſkning, en. Grandfkning. 

Foͤrſtiel, en. ud. pl. [af Ske og ffille 

Forſto, en. pl.-ce.… S 
Heſtens Forfsdder. — forffoe, v. a. 
lægge Forſtoe under en eft. 

Sorffradte fig, v.rec.1. gløre fig Ske 
v. af ſtraale for ſterkt. Barnet var gam 
forfraglet. ' 

Forſtrift, en. pl. —ce. 1. det, form 
ſtrevet til Monſter f. Andre, der full 

efter Forſtrift. 2.% 
ſom foreſtrives cen t. Retteſnor for ha 
Handling; en Forholdsregel. 
Forſtrige fig, v. rec, I b. ſ. f. fr 
fraale fig. .. 

Sorffrive, v.a. og rec. 3. (f. rive.) 
forlenge v. Skrivelſe, lade forme am 
eds (ifær udenlands) fra, v. Relftlig 2 

giering. At forffrive Barer g 
Gaand. 2: overdrage | 
derpant. fan har ma e de 
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i fig Eiendom. Ogſaa recipr. forbinde 
ig ſtriftligen. Han har —— fig til 
taarligt Afdrag p. Gielden. At forſtrive 
g til Dtævelen. 3. v. a. og rec. ſtrive 
il. Dette Ord er forſtrevet. Her har 
19 forffrevet mig. ”Ci mindſte Bogſtav 
at forſtrevet derudi.” Holb. P. Paars. 
-Forftrivelſe, Forſtrivning, en. 1. 
zietniagen at forſtrive. 2. ſtriftlig For⸗ 
ktring, reven Forpligtelſe, hvorved man 
tbinder fig t. noget. 

€, v. a4. 1. ſtrue for flærkt ell. 
. en vrang Maade. — for figurl. 
rang, urigtig, indtaget af falſte Begreber. 
Jen Pige er bleven forſtruet ved Roman⸗ 
xrning. Fo de Begreber. “ulykke⸗ 
ge Kærlighed! hvor fan du Hlernen ei 

fætte Skrek i, 
Folk fi e.” Bagg. 

orffræffe, v. a. 1. 
ttjage Skrok, forfærde. ”Bed.at høre en 
lderede udevet gruelig Gierning fortælle, 
on man forfærdes; men man forſtræk⸗ 
cs iftun f. det, ſom (moder eller) vil 
sad. — Man forfærdes over (grues ved) 
f høre ell. læfe afdøde Zyranneré Grum⸗ 
em; men in en forffrættes derfor.” Spo⸗ 
nm. = fo lig, adj. ſom volder 
jorkræltelfe, forfærdelig. (3 Vagt. T. ſom 
dv. overmaade.) — — elſe, en. 
aſtig paakommen SÉræf; Tilſtand, hvori 
san foler Sfræf; Forfærdelfe. Jeg fit 
2 for Sotffrætfelfe, ”Det overhængende 
Inde indfager Skrok, og bringer t. Sør: 
kaftelfe, . E. mider. . 
Sorffud, et. pl. d. f) 1. noget, f. Gr. 

Bræter, der ſtydes for en Sing, 
Hule den, (Moth.) 2. det, ſom forffydes 
ta, Hielp i Penge ell. andet, ſom gives 
tn forud. At faae Forſtud p. fin'£en; 
fre cen F. paa et Arbeide (3: p. Betalins 
ra f. ſamme). 
Sorflyde, v. 3. 3. (f. flyde.) 

lt forſtyde een 
orderve v. Sku 

Stand,” Wandal. 4. ſtyde bort, forbruge 
t 

5. At forſtyde fig, ſtydes 
i af Lave. Laſten i Skibet * forffudt fig. 
 Sorftylde, v.a.2. forticne fom Veder⸗ 
så: Lan har ikke forſtyldt andet end 
8* af mig. “Thivi faae det, vore 
ik mninget har forffyldt.” Luc. 23. Han 
H fin forſtyldte Straf. “Hlelp derfor du, 
vm hletpe fan, enhver ſom Lielp forffyls 
"Så alfer, 2. giengielde, vederlægge. 

forſtylde een for hans Umage. (Moth.) 

f. at 

Forſtyldet, adj. Taf SFyld.] 1. fom ge 
fat for høit i Skyld. En forftyldet Bon: 
degaard. 2. forgieldet. (D. H. O.) 

Sorffær, et. En løg Hammel, fom gio⸗ 
res faft p. Enden af Vognſtangen, og 
vori” Forløberne trælle; Løbebammel, 
orhammel. ” J 
Sorffære, v. a. 3. (ſ. ære.) ffære noget 

t. Skade, ſtere galt ell. for meget af, 
Dette Zøl ev reent forſtaaret. Bogen er 
forſtaaret. 

orffærer, en. pl.—e. den, ſom ſtærer 
Maden for v. et Bord. — Forſtærerkniv, 
en. En flor Kniv, fom dertil bruges. " 
1. Sorfigae, v. n. 3. har. ſſlaae.) 

være nok, ftrætte til, Det forſlaaer ikke 
til faa mange. (jvf. 3. Sorflag. 

2. Sorflaae, v.a.3. flage til Sfamme, 
til Skade, flaae fordærvet: Han forflog fig 
ved at falde ned. ”De gode Mænd, der, 
fiden de ere en Smule hidfige, forfigae 
deres Tieneſtefolk og andre Undergivne.“ 
Rahb. 2. henbringe, fordrive. At forſlane 
tiden, Sorgen, Grillerne m. noget. 3. 
prøve noget; om der er nok, ell. om det 
ev, fom det bør være. ”At forſlaae Toiet 
t. en Kiole.” Moth. (nu neppe brugeligt.) 

1. Sorflag, et. pl. d. ſ. 1. Rettighed t. at 
flage førft (1 Kegleſpil.) "Ligeledes 2. ct 
vift Slags Kaft m. Kuglen i dette. Spil; 
modſ. Bagflag. 3. ”et Stykke Træ ell. 
Jern, fom ſlaaes tvært over en Port, f. 
at holde den faft lakket.“ Moth. 4. ”et 
Lintlæde, fom bindes om Halſen p. den, 
fom ſtal rages. At binde Forſlaget om.” 

t oth. 
2. Sorflag, et. pl. deſ. bet, fom fore⸗ 

flaacé, forebringes fom Middel t. at opnaae 
en vis Henſigt. At gisre, indgive er F. til 
en ny Indretning. At bringe cen i S. til 

. et Embede. ”Af. Sorflag man ham jo faft 
færdig feer at ſprekke.“ Holb. P. Paars. 

Sorflagsret, en. Net t. at foreſlaae 
(f. Cr. en Perfon t. et Embede) cl. Ret” 
t. at gisxe Forflag. (D. Guldberg.) , 

3. Sorflag, en. ud. pl. [af v. n. forſſlaae.] 
den Beſtaffenhed, at forſlage, frætte til, 
Droielſe. Der er ingen gorſlag i Penge, 
i denne Mad. 

Forſl en, adj. (2. verſchlagen.] 
liſtig, fmilb, ſnedig (dog m. et mindre ufors 
deelagtigt Bibegreb, end det fidfte Ord.) 

— 

. Naar den Snedige tillige er opfindſom, 
kaldes han forſlagen. Det forſlagne Ho⸗ 
ved hitter let p. Raad, og er iffe forlegen 
f. SMidler't. at udføre fine Planer,” Muͤl⸗ 
ler. (jvf. ſnedig.) - 

Sorfli 3. flibe galt, fordærve orſlibe, v. a. 
ved Slibning. . 

Sorflide, v. a. 3. opflide v. idelig Brug. 
(br. næften fun i partic, pass.) Gamle, 
forflidee Kleder. — figurl. forſlidte Lignel⸗ 
et, Taalemaader, ſom v, alt for hyppig 

hy) 
e 

Fa 
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Brug ere ſmagloſe. t ſyn je noget, fom 
er reent forflidt, ie mg der,” Bagg. 
At fortlide udflæbe fi ' 

fig, Mu. m. Sliim. orſſime, v. a. 1. 
Mave. 

2 9 4. fluge f. 
meget, for aftigt i fig. en, der giver 
SUtæfterne de bare Been, naar felv han 
Jar forſluget fig i Kisdet.“ S. Blicher. 

Sorflugen, adj. pl. — graadig 
efter Mad, flugen. 

Sorflæbe g, v.rec. ade fig v. at 
- flæbe over fin Cone; —* æbt, udtrættet. 

Sordæt, en. den forſte Heflæt; mod⸗ 
fat: Efterſſlæt; dog br. det førfte ſieldnere. 

Forſmaae, v. a. J. agte for ringe til at 
modtages. At forſmaae en Gave. ”Fordt 
jeg har e forfmaaet din Herlighed imod Vere 
dens Glæder,” Mynſter. (I ældfe Danſt 

br. forſmaae, ligeſom i det Jsl., ligefrem 
. foragte. Saaledes i den ældfte Bibel⸗ 

overfættelfe: ”Gagar forſmaaede fin Frue.”) 
Sorfmag, en. ud, pl. Smag af (Fore⸗ 

ftilling om) en Ting før man nyder den. 
Jeg havde nof af Sorfmagen. ” "Den El⸗ 
ſtende her Himlens Forſmag nyder.” Rah⸗ 
bet. — Det br. iøvrigt næften fun figurl, 
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Skoe, Stoevler: fætte en Btifte for 
erne. (8. 6. 

Sorfnere, v.a.1i. føre for ftærtt. 
var forfnoret. 
Forſone, v. a. og rec,4. forlige ut 

ner; ſtifte indbyrdes Forlig. At forf 
en Xgtemand m. hans Kone. Ut fo 
nes, blive forſonet m. cen. Jeg har f 
fonetmigm. ham. (Vi ere forſonede igt 
2: formilde, tilfredsſtille. At forſone 
ved Foreſtillinger, Foræringer. Xt f 
eens Brede, “Eller maaſtee at fo 
hans Støv med oprigtige Zaarer.” $ 
ß theolog. Betydning : Ghriftus far 
onet (udflettet glort foldeſt for) * 
enes Synder.) — FSorſoner, en. 

Den," fon udvirfer, tilveiebringer — 
ning. (færd. i fidinævnte Bemarkelſe, É 
iNeligfonslæren.) — mserfoning, ca. .pl.-er: 
1. Gterningen at forſone. t, hoveri 
een forſones; Bod. »J Kal ikke tage Son 
foning f. Manddrab. ” å Mofe B. 33, = = 
—* Sorring d, Sorfoni 
del, gefoning er, re, (Guldberg) fox 
—— . fi. — forfonlig, ad;. 
bøielig til" af” lade fig forfone Deraf 
Sorfonlighed, en. ud. Pl 

Gan fik en F. paa den Befværlighed, der Seforg, en. ud. —A— 
oreſtaager ham. ”Dog gav J fun For⸗ man har f. noget. Rate Mynſter.) 
ma Re hoiere Glæder.” Rein. »Den Omſorg, Omhu. 

p. —e der medbringes - 
Fra Gt erne.” Rahbek. 

orfminke v. a. 1.” fminte for flærtt, 
for meget. Forſminkede Kinder. 

Forſmulre, v.a.1. ſpilde, fordærve v. 
at — ore ed. 1.f fig, 

orimævelig, & oragte 
melig. En forimgdelig Straf, 3 ød. 2, 
overmaade heftig, utaaleli lelig. En formes 
delig Hede, er (dat. ) = Forimæs 
delfe, en. Haan fam, Forhaanelſe. 
»Jeg maatte deie borfmædelfen ; de havde: 
Overmagten.“ Ohlenſchl. 
Sorſmægte, v. n. 1. "ce. .) blive afmægs 

tig, vanfmægte, mifte Kræfterne. At fors 
fmægyte af Sult, Torſt. (Moth.) ”Deres 
Tunge forfmægtede af —8 Eſ. 41. 17. 

…— (Nyere Bibeloverſ.) ”Derfom jeg lod dem 
, gaar faftende hiem fra mig, da forfmægs 

tede de p. Veien.“ Marc. 8, 3. (Bib. af 
1550.) 

Forſmakke, en. Bræt, der fættes imel⸗ 
fem Flælene p. en Vog nm, for at fu at lukke den 
fortil; det sMobfatte af 2 agfmært e. 

Sorfna fig, v fortale Ng eil, 
fige mere, end man "burde, ortale 
Dog ſagte, der har jeg uden Tv 
ſnakket mig.” Bagg. (Ungt, X.I 1 

FSorſnuilde, v. a. 1. narre, ft ſtuffe cen ved 
Snildhed, beſnilde. (Moth.) 

Horfnoe, v. a. 1. fnoe for ſtærkt; ſnoe 
ind i hvérandre, forvikle, forvirre. 

Sorfnuppe, v.a.1. at forfnuppeet Par S 
—* 

flame. 

—* 

Forſove, v. à. og rec. 1. forfømme, mi 
v. at ſove. At forſove Morgenen, f 
Middagsmad. At forfove fig, fore fø 
ls ”Det yderſt fieldent er, at Da 
fig for over. ” Dblen — 

pand, et. ſ. Sorfpænd, 
ortpil, et. al df. 1. et Spil, for 

gaaer forud f. Hovedſpillet⸗; fig. en mis 
Dre Begivenhed, ſom er orbud, Indler 
ning t. en vigtigere, So ett. en €c4 
Der opførtes et F. p. Theatret. Befit 
lens Indtagelſe var Forſpillet t. den franfi 
Revolution. 2. ”AXt have Fo pile, 
Kortfpil.” (Moth.) f. Sorhaand. 
Forſpilde, v. 2.2. ſpilde (tfigurt, Br; 

volde, at man felv. el. at en anden mift 
noget. ”Om de endog forglemme dere 
Pligt, og forfpilde deres Traft.” Myafr 
Gan har forfpi t fin Lytte, hendes Getfert 

orfpille, v. a. 1. ſpille bort, tabe 
Spil. At forfpille Alt hvad man 
—— .) 2. XT forfpille fit Kort; at for 
pille Fdi. ſpille fe. 

ler, en. pl.-e. den, ſom aufen 
én re, 2. den, fom i Kortſpil be 
Forhaanden. 
Forſpinde, v. rå (f. ſpinde.) forbri 

ft. at fpindes. ( 
orfpife fig v v. a. 2. before fig 9. før 

megen Mad, fpife for meget. 
årfpor, ét. pj. d. f. Spor af ncgrt 

fom er gaaet cl. fommen i Fotveien. & 
. —4 

' 



| Forfpring — Forſtaae. 

Horſpriug, et. Afſtqud, Sum imellem 
— i Lob — er forud, og 

efterfølgende. Denne Heſt havde i Be⸗ 
delſen et fort F. for de andre, — fig. 

' have Forſpring for en Anden i et Ars 
„i Studeringer. i 

Sorfpringe fig, v. rec. 3. (f. ſpringe.) 
fig v. at ſpringe. (Noth.) 

Forſprenge, v. a.2.' giore Skade i Lem: 
e, ved at lofte, bære, træffe over 
e. At forfprænge fig, at forfprænge 
eft. (Moth.) 

. Forjpænd, et. 1. Gierningen at fpænde 
br. 2. et el. flere Par Heſte, der fpæns 
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FZorſtaae — Forſtand. 

kommen Klarhed, have Indfigt 1, Have 
tydelig Kundſtab, Begrebom, vide, kiende. 
”At forſtaae er at vide, fatte og ſtionnez 
at begribe er at indfte og overſee. Hiint 

ev Forftandené, dette Fornuftené Arbeide.” - 
Sporon. At forene et Sprog, en Vi⸗ 
denſtab. Han forſtaaer og taler fer Sprog. 

noget f. Cr. p. et — Ut forſtaae fig paa 
Haandverk, et Spil, 0. d.; have (meer 

- el. mindre) Indfigt, Øvelfe, Færdighed &. 
Gan forftaaer fig ikke meget derpaa. Det 
er en Konſt, åeg flet itfe forſtaa 
paa. 4. At lade fig forftage med 3: lade ' 
fig mærfe med, give tilkiende. 

er mig 

At give 
ls foran Stangheſtene f. en Vogn. At - een at forftgae 3: lade ham mærke, give 

ham Bint om. ”For derved at give dem 
at forſtaae, at vi v. godt Naboſtab juft 
itke 

Køre med Forſpend. At tage nyt, friſtt 
f. underveis. (Nogle ſtrive det uden Grund: 
forfpend.) == Sorfpændehefte, pl. ſom 
kager t, Forſpend. 
Sorfpænde, v. 2. 2. ſpœnde for ſtrauit 

IL paa en uxigtig Maade. Buen, Stræen⸗ 
i et forfpændr. (Derimod aldrig: at 
orfpænde en Bogn; men fpænde for en 
B.) — Sorfpænding, en. Gierningen at 
erſgende. (Sorfpænding, m. Tonen p. 
arfte Stavelſe, bemærfer derimod: Gier⸗ 
ningen at fpænde for en Vogn.) i 
Sorfpændt, adj. v. (jvf. ſpende.) ſom 

nm fprændt for et Kiøretsi; el. ſom der er 
dandt Dragere for. Ere Geftene forfpænd: 
tk? Der er forſpendt. En forfpændt, 
med fire efte forfpændt Vogn. 
Forſperge fig, v. rec. 3. (ſ. fperge.) 
orfee ig v. at er »Man fan re for; 
ere fig, men orſporge fig.” (fors 
lielligt fra : —— 7 
Forſt, et tyde Ord for: Skov, fom i 

ta nyere Tid er optaget I en heel Deel 
» Efovvæfenet eg dets Beftyrelfe henhør 
tude techniſfe Ord, Emhedsnavne m, m. 
Cr. Forſtanordning, Forſtbetient, Forſt⸗ 
abede, Forftvæfen, ⁊c.) 
Sorftace, vt. a. 3. (f. flade.) 1. fatte 
Reningen af Andres Ord, af det, ſom 
ſes ell. ſtriödes.Ei een, ber kan et Ord 
mire Ord forffeae;” Falſter. Man fan 
øve forſtaae ham naar harm taler. (enten 
hans Stemmes, ell. hané Udtryks Uty⸗ 
lüghed.) Jeg forſtaaer ikke dette Sted. 
et forſtaaer fig ſelv, ell. af fig felv 3: 
ter afgiort, ér uden Tvivl. Dette Ord 
iſtaaes under 3: er udeladt, men hører 
at forflare Meningen. At forſtaae en 
Ivgvædet Viſe (3: hvad en anden p. en 
telommet Maade, cl. v. blotte Wint 
der tilfiende.) 2. fåtte p. en vis Maade, 
lægge en vis Bemærtelfe. Hvorledes 
tſtaaes dette Udtryk? Nogle forſtaae det 
ledes, Andre anderledes. »Vi forſtaae 
Ord, naar vi kiende denne Lyds ved⸗ 
ne Bemerkelſe; og man fan gierne 
ſtaae et Ord, uden at have fattet deté 
Iyduing,” måger, 3. fatte m. fulds 

AJ 

Rahb. 
orſtod (meente) daglig Omgang.” 
f USAS lader (hende): da forftane, 

hvab hun ifte. har Hierte t. at nævne.” 
Gamme. Tilſt. VI. 547%. = forftagelig; 
adj. og adv. ſom let tan forſtaaes, tydes 
lig. At tale, ſtrive forſtaaeligt. — For⸗ 
ſtaaelighed, en. ud. pl. den enſtab, at 
være forſtaaelig. — Forſtaaelſe, en. .1. 
bet, at forftaae noget, Fatten, Begriben. 

ning og Billie; Samdregtighed. 
i god, i kierlig F. med cen. 

6.0.) 2. Ovbereensſtemmelſe i Me⸗ 
t leve 

3. Mebvi⸗ 
denhed, Deeltagelſe m. andre, ifær i ulov⸗ 
lige, Foretagender. Gan var i Forſtaaelſe 
med Fienden. Der vår en hemmelig For⸗ 
ſtaaelſe imellem dem. ” 

til Stade, 
—28 fig. ( 

v. rec. 3. (f. . ——— 
age Staal for, Sorſtaale, v. a. 1. 

At forftagle én Øre, — Deraf: Forſtaa⸗ 
en. - 
—E en. pl. Forſteder. den Deel 

af en By, fom er bygget uden for Pors 
fene og uden 
ningsvoldene, 

for Stadsmuren el. Fæfte 
vor diſſe findes. 

Forſtand, en. ud. pl. 1. J Alm. en 
Evne til at forſtaae, til at giore fig tydes 

"lige og vigtige Foreſtillinger cl. Begreber; 
om noget, ell. tilat opklare, uddanne og 
udvide de i Siælen dannede Foreſtillinger. 
(ivf. Sornuft.) ”Sorftenden beftaaer i en 
Evne t. at gisre fig tydelige og alminde⸗ 
lige Begreber.” Sneedorff. At have god, 
naturlig Sorftand. "Sorftandens Forhold 
t. Sands og Fornuft er det ſamme, ſom 
upenffabens t. Erfaring og Zro,” Myn⸗ 

orftanden: gade fra fin F., være fra fin 
. (affindig.) At have Forſtand paa nos 3 

get (have 
demme om.) Det gaaer over min 
begriber det iffe.) 

En grundig, dyrket F. At mifte 

egreb om, kunne ſtisnne paa, 
S. (jeg 

2. bruges det ogſaa 
mere uegentlig iffe blot om Evnen t. at 
danne fig Begreber i Almindelighed, men 

v om denne nes fortrinlige Udvikling; 



b 

orftand betyde noget mere, end 

Zorſtand — Forſtille. 

orſtand, vifte fig ſom en Mand 
n $. »Saaledes fan i dagl. Tale 

ornuft; 
thi et. Mennefte fan mangle Forſtand, og 
dog have fin Sornufts Brug.” P. E. Mil: 
ler. 3. Maaden, hvorpaa noget forſtaaes; 
Mening, Betydning, Bemarkelſe. Ordet 
fan tages I en dobbelt F. (bedre: Mening.) 
= Sorftandsbegreb, et. Et v. Forftans 
den dannet Begreb. — forſtandig, adj. 
1. fom har Forſtand. En forftandig Mand. 
”Den er. fornuftig, fom bruger fin ors 

nuft; hos den Forſtandige viſer Tœonkeev⸗ 
nen fig i 
om vidner om, røber Forftand. 

fortrinlig Brad.” Muͤller. 
Gt for⸗ 

ſtandigt Raad, Svar. — Forſtandighed, 
en. ud, pl. 
ſtandig. 

de 
er 

entimmer: Sorftande 
ſtab, et. 

den Egenſtab at være for⸗ 

Sorftander, en. pl. -e. [af foreſtaae.] 
n, ſom foreftaaer, beſtyrer noget, el. 
Formand f. et Samfund. Om et Fru⸗ 

e. — Sorſtander⸗ 
en Forſtanders Embede ell. For⸗ 

retning. ing 
Sårftavelfe, en. En Stavelſe ell. Par⸗ 

tikel, der foran tilfsies et Hopedord, og 
De rved frembringer et viſt, afledet Ord, 
med en anden, ffiøndt beflægtet Bemar⸗ 
kelſe. (f. Cr. teenke - betænfe ; holde - for⸗ 
holde; gribe - angribe, 0. d.) 

Forſtavn, en, pl.-e. den forreſte Deel 
af et Skib; modſat: Bagſtavn. 

den 
eſtege, v. a. 2. ſtege for meget. Kis⸗ Fo 
Stegen er forftegt (”naar den forba⸗ 

ſtes, at al Saften tages bort.“ Moth.) 
Forſtemme, v.a.1. ſtemme p. en falſt, 

urigtig Maade. At forftemme et Claveer. 
Harpen er forftemt a: har tabt den rette 
Stemning. — 
Efterretning for 
var i Dag reent forſtemt. — 
ftemthed, en. 
ftemt (fom do 
en ſygelig Sort 

Denne 
emte hele Selſtabet. Hun 

Deraf: For⸗ 
Tilſtanden, at være fors 

fieldifere br.) ”Der gives 
emthed I Gemyttet, fom er 

—* om Sindet. 

uden falſte Ideer.” Howitz. 

Forſtenede Dyr, Varter. 
orſtene, v. a. 1. forvandle t, Steen. 

»gItkke at tale 
om den Fornstelfe, faaledes at fee fin ſalig 

. "Ai fte forftenet.” Baggeſen. 
o 
(ud. pl) det, at forſtenes. 

figurl. At 
rſtenes af Skroek. — Sorftening, en. 1. 

2. (pl. - er.) 

forftenede Ting. At ſamle Forſteninger. 
SForſtikke, v. a. 3. (f. ſtikke.) ſtitke t. 

Stade, t. Stamme. Bierne have forſtuk⸗ 
ket ham, (Brugen af dette v. for: ſtiule, 
glemme, er tyde.) 

Forſtille fig, v. rec. 1. og 2. (T. fi dg 
verſtellen.) vife fig udvortes anderle⸗ 
deg, end man virkelig er, paatage fig en 
anden Perfonlighed, end man beſidder. — 
forftilt, adj. v. falſt, foregiven, hyklet. 
En forſtilt Sorg, et forftils. Venſtab. 
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for: Klogſtab, Snildhed. Han handlede AIneg J ikke 
m. ſtor ed aſtholm. 

2. fylde formeget i. At forſtoppe en HG 

" Saan (el. egentlig overlade een den fit 

Alle den forftilte Ydmog 
h — Sorftillelfe, en. Sin 
ningen at forſtille fig; Hykleri, Falſthed 
——8 adj. v. I[IT. verftodt. 

" forhærdet, ufslſom Forſtokket i Ontitat 
At gisre et Barn forſtokket ved Haardke 
— Forſtottelſe, en. Forhærdelfe. 

Sorftolpe, en. pl. -xr. "Den forre 
Stolpe i et Huus, Hiarneftelpe,” Me 
Portſtolpe, Derftolpe. (Colding.) 

Forſtoppe, v. a. 1. tilftoppe, hindre 

7 

naturlige £øb, ben frie Udgang. Reu 
er forſtoppet. Haard Mad fan forſtop 
(binde) Maven, Underlivet, 2. ſtorr 

— Sorſtoppelſe, en. Gierningen at f 
ſtoppe; it. den Tuſtand at være forftern 
(færdeleg om Legemet, og om Mangel å 
den naturlige Aabning.) 5. i Underlis 
At være plaget m. Forſtoppelſe. (Bind 
Obſtructidn. 

Forſtrand, en. pl. - e. Strandbredde 
og Stranden, m. ſammes nærmefte, | 
Havet overſtyllede Deel; for faavin 
anſees at tilhsre den Jordeier, hvis Gru 

den ftøder til, el. Kongen. »Ved Sol 
ftrande forſtages de t. Landet græntje 
Gave, Fiorde, Bugter, Gunde, og de flå 
Grunde imellem Landene og det dybe doe. 
Schytte. — Sorftrandseier, el. Forſtrend 
erre; en. den, fom har Forſtrandore 
ettighed til Stib og Gods, fom drive 

Land p. en. Forftrand, naar Eieren 
melder fig inden en vis Tid. 

Sorftteg, en. pl.-er. de indfilsde 6 
ver i Kammen p. en Nogle. (Moth.) 

Sorttræffe, v. a. 3. (f. ſtraække.) 
ftrætfe far meget, bringe af Lave v. 

 ftræffe, Ar forftrætte, én Gene, Armi 
Benet. 2. giva zen Forſtud, Pengeh 

gere Brug af Penge ell. Varer, fon kt 
endnu ikke var berettiget t. at forlange. 
»Man laaner een det, han ffal erftatte 
man forftræfter ham det, fom han 
lade fig afforte.” Sporon. At forſt 
ten noget p. hans Len; forſtrække en Bor 
det Saaeforn, han behøver (hvilket ? 
ſnarere ev et Laan; men her tages nt 
meſt Henſyn t. Fæftebonden.) At f 
ſtrekke cen'm. en Sum Penge. — rs 

rftue, en, plær. 

for de Vorelſer, man beboer 
ſal. Deraf: Sorftueder, $ 

orſtuevindue, 0. fl. 
Forſtumme s Vi D.s 

4 

4. (er.) blive fon, 



Sorftume —orftevet, 

nt, maalles. ”Bæmmelig i Sang, og 
my, naar han ftønnende forſtummer.“ 
rald, »Forſtummet er den glade Leg og 
lammen.” I. £. Heiberg, ”De Læber vare 
xſtummede, fra hvilke Guds Naades Ord 
rd.” Mynſter. ⸗ 

Forſtyrre, vi 2. 4. bringe af fin Skik 
en voldſom Maade, sdelægge. (Det T. 
erſtoͤren.) ”Da feer man ham udrydde 
si Grunden forftyrre alle Afguderiets 
xligdomme.“ Guldberg. At forſtyrre (til⸗ 
itetglere) et Anſlag. (Moth.) 2. bringe 
Ufave ell. Uorden, forvirre. Wed fin urigs 
ze Ydfærd var han nær v. at forſtyrre 
de Anlægget, At forftyrre Forretnin⸗ 
nus Gang. At være forſtyrret i Hove⸗ 
tt, pan feer ud, fom han var forſtyrret. 
Jeg kunde let fpaae, at han vilde blive 
tet forſtyrret, naar han kom udi frem⸗ 
ide Sande,” Holb. (Sean de Fr.) 3. afs 
mde Fremgangen af en Handling, hins 
ut, befvære den Handlende, p. en utilla⸗ 
lig el. ubehagelig Maade. (Det T. ſtoͤ⸗ 
en, derftåren.) ”I Geiſtlige, ſom 
Ted og Rolighed ſorſtyrre.“ Holb. P. P. 
has Aakomſt forſtyrrede vor Fornoielſe. 
ka forſtyrrer mig tidt i mit Arbeide. 
memmedes hyppige Beføg forftyrre de Ars 
dende. ”En Ro, fom Verdens Tum⸗ 
tel ife fan forftyrre.” Mynſter. For⸗ 
Werelfe, en. pl.-r. 1. Gierningen at for⸗ 
mee; Ødelæggelfe. ”Ct Forſyn — ſom 
tetede nyt Liv af Undergangen, og lod 
orſiyrrelſen felv tiene fine velgiørende 
xufigter.ꝰ Mynſter. 2. Forvirring. Der 
inte en almindelig Forſtyrrelſe I Hufet. 
- Sorflyrrer, en, pl.—e. den, fom forftyrrer 
l. edelxgger noget, ”Den offentlige Ros 
gheds og Sikkerhads Sorftyrrere.” Schytte. 
orſtyrring, en. d. ſ. f. Sorftyerelfe (ifær1.) 

orſtætke, v.a.1. gisre ſtœrkere, give 
Hre Styrke. At — 5 — en Krigsheer, 
iBcfæftning. Forſtærkning, en. pl. -er. 
Sierningen at forftærte. 2. det, hvors 
tå noget forſtæerkes. 

orſtode, v. a. 2. ſtode t. Stade. At 
trftede fig, forſtode Hovedet v. et Fald, 
orftodt af Kiorfel. 2. forſtyde, udftede, 
file fig ded. At forſtode fin Søn, fin 
kue — Deraf: Forſtodelfe, en. 

orſtorre, v. 2. 1. giore ſtorre, udvide. 
It forfterre en Stad, et Rige. 2. uegentl. 
iſe, foreſtille noget flørre, end det virke⸗ 

rfførre eens Fell. Nogle 
„ andre formindffe Gien⸗ 

a enten virkelig har været ſtorre, el. 
NR BOT Sndbitbning forſtorrer.“ Sneed. 
Beraf? Sorftorrelfe, en. den Omftæns 
ighed, at noget forftørres. — Forſtorrei⸗ 
sgles, et. She ſom viſer Gienftans 
me forſtortede. 
horſtovet, adj. bedaktet m. Stev. 
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| Vorfulte —Forfvare. 

Sorfulte, v.2.4. lade fulfe, plage m. 
Fosen forfultet, adj. v. abhungret. 

Forſulten, adj. pl. forſultne. meget 
ſulten. (Moth.) 
Forſvar, et. ISv. Fårswar. f. forfvare.] 

1. det, hvorved noget forſpares, Vern; Bis 
ſtand. At have et godt F. ge od Forſvarer) 
icen. Floden er Byens orfvar fra denne 
Side. 2. Handlingen at forfvare, Be⸗ 
—— Beſtyttelſe. At tage cen or⸗ 
var. 

fig. At tænfe paa, fave fig til F. 
førte felv fit Sørfvar f. Retten. Hans 
Handlemaade var hans bedfte Forſvar imod 
diſſe Beſtyldninger. = Sorfvarsanflalter, 
pi. Indretninger, ſom gisres t. Forfvar 
mob en angribende Fiende. ——— 
brug, en. Anvendelſe t. 'Forfvar. At 
tiene til F. Sorfvarsforbund, et. For⸗ 
bund imellem to el. flere Stater t. ind⸗ 
byrdes Forſvar. Forfvarsgrund, en. G. 
ſom anføres t. Forſvar f. en Sætning ell. 

Han 

Handling (Baggeſen); ell. Grund fom man 
har f. at forſvare noget. Forſvarokrig, 
en. Krig, hvori man allene tænfer paa, 
har t. Henſigt at forfvare fig; modſat: 

Angrebokrig. forſparslos, adj. ſom 
mangler Forſvar, er uden Bærn. For⸗ 
ſvarsmiddel, et. M. til at forſvare ſig med. 
(AX. Orſted) Sorfvarsmod, et. Mod t. 
at værge fig imod Angreb. 
frå — at Fædrelandet fan drage Kraft t. 
fit Sorfoarsmod.” Maling. Sorfoarss 
ret, en. naturlig Net kt. at forfvare fig 
imod Angreb el. Overfald. ”Den Sors 
foarsret, ſom Skaberen har givet alle 
Sfabninger.” Schytte. Forfvarsflib,iet. 
Skib, der lægges ud i en 
Koft t. dens Forſvar, og uden at bruges 
i Slag cl. til Angreb. Forſvarsſtrift, 
et. Skrift, hvori man føger at forſvare 
noget,  SForfversfland, en. Forfatning, 
hvori man er belavet paa at forfodre fig. 
Sorfvaretale, eu. Tale, hvori man fors 
ſvarer fig felv ell. andre. Forſvars vaa⸗ 
ben, %. ſom ere indrettede allene t. For⸗ 
fvar. forſparsviis, adv. ſaaledes, at 
man kun føger at værge fig mod Angreb. 
Sorſpare, v.a.1. [af for og ſoare, spon»- 
dere, præstare.] beftierme, tage i For⸗ 
ſvar, enten m. Gierning el. Ord!? a) afs 
værge Angreb, fætte fig t. Modværge, 
værge, At forfvare Landet; forſvare fig 
t. det vderfte mod Fienden. ”At forfvare 
ſteer egentlig fun ved Perſoner og imod 

erſoner. — Feſtninger kunne ikke for⸗ 
—* et Land; men de kunne tiene t. For⸗ 
var, naar de vedbørligen befættes.” Muͤl⸗ 
ler. (ivf. værge, værne. Man figer dog 
altid: Havnen forſvares v. Batterier, v. 

"et Caſtel. Skandſer forſyare (værne for) 
Byen fra Landfiden.) bå føge at bevife 
fin egen cl. Andres Uſtyldighed, en Sags 

y 

/ 

3. Glerningen at værge, forfdare ' 

favn ell. v. en. 

»Det er der⸗ 



Forſvare — Forſyne. 

Rigtighed ; Sandhed, Lovlighed, m. m. 
At forſvare en flet Sag; forſvare den 
Ankiagede. Jeg fan forſvare, hvad jeg har 
fagt. = Forfvarer, en. pl.—e. den, ſom 
orfvarer,” bejfytter andre: Den Uſtyidiges 
orſvarer. Fæbrelandeté Forſvarere. — 

j. og adv. 

Bosse v.a. f. fvige. 
vinde, v.n.3. er. (f. fvinde.) for⸗ 

gaae uformerkt, blive borte, blive t. intet. 
an levende Erindring ſtaber den alt 
forfoundre Tid p. ny.” Evald. ”Daad 
og Navn forfvinde, Skyggen litg.” Foer⸗ 
ſom. Duggen, Taagen forfbinder for So⸗ 
len. Gan forfvandt for vore Øine. ”Baas 
ledes, ſtumle Nat, forſvandt du for vort 
Die.” Evald. — Deraf: Forſvinden, en, 
(Forfvindelfe. 8. S. 9.) 

Forſviret, adj. (f. fvire.) fordærvet, 
medtaget af Sviir. 
8 vælfe, v. a. ſ. ſvække. 
orfværge, v. a. og rec. 3. (f. ſpærge.) 

1. love m. Ed at ville five, forſage noget. 
At forfværge Brændeviin, Spil. Jeg har 
forfvoret, at komme der. 3. fværge, for⸗ 
filtre edelig, at noget ikke er, ſom det 
figes, ell. itke er til. Jeg vilde have-fors 
vorge, at det var ham, faa akiendelig var 
an. ”Det er ilde, at fee hvad mag for⸗ 

(værge vilde.” Veſſel. 3. v. rec. forfværge 
g, fværge falſtelig, gløre falk Ed, bes 

gane Meened. »Aldrig har jeg forſvoret 
mig el. leiet mig fra et Løfte.” Rahbek. 
(D. Tilſt. I. 290.) — Deraf: Sorfoær: 
elſe, en. 

8 6 et. ud. pl. det heieſte Væfens 
forudbeftemte Lou for Skabningens og i 
Serd. Menneſtenes Hendelſer og Skiebne; 
Guds ſtyrende Omhu for de ſtabte Veſe⸗ 
ner. At-ftole p. Gude F.; lade Forſynet 
raade. Forſynets urandſagelige Veie. (3 
ældre Skrifter ogſaa: Omſorg, Omhu i 
Alm. it. Evne t. at forudfee. Guds bes 
tæntte Raad og Sorfyn.” Bid. af 1550, 

P. . dre . 

Forſynde fig, v.rec.1. begage Synd. 
»Gid aldrig I min Zid fig nogen faa for⸗ 
ynder.” Holb. P. Paars. At forfynde fig 
mod Gud, imod fit Fædreland. 
Forſyne, v. a. 1. ſtaffe det fornsdne tils 

veie. At forſyne fit Guus m. Fødevare. At 
forſyne fig godt til en Reiſe; forfyrre fig 
mod Kulden. At forſyne et Embebe, fors 
vette det i en andens Sted. (”At forſyne 
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1. fom fan fors 

Forſpne — Forſetlig. 

me Ét. | n lenneftør g not —* mange P telte! 

Forſyre, v.a.1. gisve alt for ſaur, 

Sorfæde, ef. pl.⸗-t. 1. det forrefte &4 
Åorfædet i en Karreet. 

det fornemſte Gæde, den ſornemſte Ku 
”Bed deres Kiærlighedsmaateider vat in 
Sorfæde.” Bytte, At have Forſade 
et Raad. ”ugentlige Møder holdes, un! 
Forſtede af en blandt de Xidſte. | 

Sorfælge fg: v.recipr. 3. (ivf. fælg 
fælge t. fin Stade, fælge f. tingere Y 
end man har kiobt, cl. f. em lavere Pri 
end man kunde have faaet af en an 
KRisber. (Moth.) 

Forſænke, v. a. 1. giore uſeilbar v. 
nedfænte. At forſenke en Savn. (Ma 
8. S. O.) — Deraf: Forfæntning, can 

Sorfæt, et. pl. Sårfætter. 1. n 
fom forefættes en anden Ting. (D 
egenti. Bemært. høres fielden.) Gt 
fæt af Pap f. Vinduer, (Deraf hor M 
en Sorfætsramme ; Sorſæeteblad, Forſet 
papir, reent Blad, der fætters for i Dai 
v. Indbindingen.) 2: det, man: forefælt 
fig, en m: Overleeg tagen Beſtemmelſe, 
iøre el. lade noget. (jvf. foreſette.) 

fatte et 5. *En Beflutning fan fager 
et Raad, af et heelt Folk; et Sorjæt 
enkelt Mands Beftemmelfe.” — ”Den, fi 
danner fig faadanne Sorfætter, men c 
fætter deres Udførelfe.” Rahbek. Me f 
5. (af egen Drift.) ”Derfom Billien i? 
ikke blot er et flygtigt Sorfæt.” Mani 
— »Et Sorfæt antyder blot Villiens & 
ſtemmelſe; en Beflutning derimod, af 
Yorfær endelig er bleven faget. Kur i 
orſæt, der følger efter en Overveielſe, e 

ſom tillægges' nogen igtiged — fan ka 
des en Bejlutning.” Muller. 3. ſtriftli 
Indlæg i en Retéſag. (D. Lot. forældet 
— forfætlig, adj. ſom ſteer m. frit go 
æt, uden Tvang el. Overtalelſe. Et 
ætligt Mord. At gisre forfærlig Gtad 
Man fan ham bersmme, at han forfæ 
lig ef mod Retten kunde damme.“ pel 
PY. Paars. »Forſtiellen imellem at tråd 
nødvendig Fare, og ſety forfætlig at & 
føge den.” Rahbek. — Gorſcerlighed, et 
ud. pl. den Egenſtab v. en Handti 
den er forfætlig, ſteet m, Forfæl. 



Forſætte — Forſolde. 
i 

Sorfætte, v.a. 3. (f. fætte,) 1. fætte 
k, jætte p. et urigtigt Sted. CSætteren 
x forfat denne Side, Linie. Bogen er 
cen forſat. 2, fætte ud af den rette Vei. 
fibet blev forſat af fin Curs v. Strems 
cm. 3, fætte cen i høiere Skyld, end 
ligt, end hané Evne er til. Denne Bonde 
forfstifin Landgilde, (Math.) 4. blande 
tm. et andet i et vift Forhold. At fors 
tre Kobber m. Tin; forfærte en god 
fe m. en ringere. (Moth.) 5. fordærve, 
elegge. At forfætte fin Felbred. (Moth; 
anunfædvanligt.) 6. at forfættes i fin 
ært, Styrke (f. Ex. om Heſte ell. Krea⸗ 
tr) fættes tilbage, ſorknyttes. — Hors 
ttelſe, en. pl. —2. det, at forſette ell. 
Mive ſorſat. . 
Sorfætning , en, pl. - ér. 1. en af de 

utninger, hvorpaa en logiſt Slutning 
uset. 2, en forudgaaende Sætning i 
Feriode; modſat: Cfrerfætning. 
Forſode, v.a.1. giore ſad; ſigurl. for⸗ 
e det Behagelige, ell. formindſte det 
xbagelige for nogen. At forføde Livets 
le, Sorger. ””Denne Vished bør for⸗ 
de al bin Hmm, al din Nod,“ Bagg. 
"Deraf; Sorfødelfe, en. 

Sorføg, et. pl. d. f. en Handling, fom 
tetageé for at Fomme t. Kundſtab om et 
metagende er muligt, om det vil lykkes, 
. om man formaaer at udføre det; en 
une. At giøte, foretage ct F. med 
gr. ”Stærte og ſtridbare Folk, ,fom 
ae giort dem Forſoget vanfeligt, ja 
auligt.“ O. Gnid b. Forfoget lykkedes, 
idt ſetud. Phyfiſte, chemiſte Forſog (Ers 
rmenter,) ”Sorføg gaaer meſt ud paa, 
forfare Mulighed ell. umulighed af en 
TJing; Prøve p. at kiende Sandhed el. 
anthed, Virkelighed ell. Uvixkelighed (Ves - 
enheden) af Zingen.” Sporon. En 
Rens Sorføg funne prøves; og man kan 

finde, at Sorføget ikke har 
ret paalideligt. 
Forſoge, v.a. 2. føge at erfare en Tings 
ullgbed, ell. dens Egenſtaber og Virk⸗ 
iger; prøve, Bi maae forfege (forføge 
om det vil iykkes. At forſoge for: 
tlige Midler mod en Sygdom. Xt for 
ze fin Syfte, forſoge fig i Verden, ”Man 

noget, f. at fee, hvorvidt det lader 

ſtaffenhed. — Man prøver om en Pen 
$0d; man forføger at ſtrive m. en flet 
nr,” Sporon. 2. udſtage, lide, forfare, 
”e. ban har forføgt megen Cønvor:s 
hed. En forſogt (forfaren) Mand. ”Vi 
te iffe denne Klage fra dem, der for⸗ 
tes i Sivetp. mange Maader.” Mynſter. 
frikte, Mynſter. (Efter det Tydſte og 

ſjorſolve, v. à. 1. overdrage m. en tynd 
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føger " fortløbende Talrekke. 
giere; man prøver, f. af lære dets F 

Forfølve —Fortag. 

Belægning af Solv. — Deraf: Forſolv⸗ 
ning, en. 

orfomme, v. a. f 
ſorsoma.] · undlade at iagttage, at paſſe, af 
varetage. At forſomme fine Hilgier, fit Em⸗ 
bede, FÅ ømme Stolen, Collegier, Kirken. 
»Jeg ſtal ikke fige, om han derover forſommer 
vigtigere Ting.” Eilſchov. At forfømme 
den beleilige Tid. ”Om virkelig Det ſteer 
— fom fan forſommes for enhver Hin⸗ 
bring, f. enhver Ulyft.” Mynſter. — At 
forfomme fine Born, Han er forſemt i 
fin Dødragelfe, i fin Ungdom. At fors 
fomme fig, ikke være hurtig nok, og derved 
gaae Slip af noget. = forſommelig, adj. 
tilbeielig til at forſomme, (fine Pligter, 
Arbeider) efterladen. — Forſemmelighed, 
en. ud. pl. den Fell, at være forfømmelig. 
— Sorſemmelſe, en. pl. -r. Gierningen 
at forſomme; det, at forſommes. 

Forſorge, v.a.1. 1. ſorge for af Kaffe 
cen det Nedvendige; fætte cen i ſaadan 

”Zilftand, at han ikke trænger. fan har 
itke ſaameget, at han fan forførge en Fa⸗ 
milie. At forførge Kone og Børn. ”For 
jeg var kommen i en faadan Stand, hvorl 
jeg m. Æret funde forſorge en Kone.” 
Sneedorf. Hans Bern, Døttre ere godt 
forſorgede. 2. forfyne. At forførge cen 
m. Klæder, me Reiſepenge. (fieldnere.) 

"z= Sorførgelfe, en. 1. Gierningen at for⸗ 
førge. 2. Tilſtanden, at være Torførget, 
el. Omftændigheder, hvorved cen forſor⸗ 
ges. Datteren har faaet en god Serførs 
elfe i Kloſtret. — Forſorger, en. pl.-e. 

den, ſom forførger cen, har Omſorg for 
hans Ophold. 

Sorførge fig, v. rec. 1. flade fig v. at» 
førge for meget, — forførget, adj. v. mes 
get ſorgfuld. 

Sort, ct. pl. er. ( Franſt, udt. med 
aabent 0.) en liden Fæftning, Borg. 

Sort, adv. (Tydſt, og høres fun Ii d. 
Tale.) frem, fremad; it. hurtigen. ("Da 
Dæmningen kom bort, flød Bekken dobs 
belt fort,” Veſſel.) Deraf ogfaa det tydſte 
Udtryk: at fortfare eller fare fort 3; blive 
ved, holde ved. ”Da vilde han endnu 
fare fort at fæmpe.” Mynſter. = Sort: 
gang, en. f. Fremgang. — fortløbende, 
adj. v. fammenhængende, uafbrudt. En 

(Ivf. fortſætte, 
ortfættelfe, nedenfor.) 
Sortabe, v.a.2. mifte, tabe, At fors 

tabes, blive fortabt, i Theol. forbemmes. 
== fortabt, adj.v. mismodig, nedflaaet, 
forfagt. Gan faae ganfte fortabt ud. ”Den 
arme Dreng, forbaufet og fortabt — i 
Taarer udbrød,” Bagg. — Fortabelſe, en. 
det, at man miſter, taber noget. Under 
Livs og Xreé F. ”At frelſe Sicelen fra 
Synd og Fortabelſe.“ Mynſter. 

Fortag, et. Rettighed til at tage farſt. 

omte, forfemt. [J. 
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- Fortage —Fortie. 
* 

Sortage, v. a, og rec.3. (f. fage.) 1. 
betage, borttage, ſtille ved. ”Æ1d og Stund 
fortager al Sorg.” Moth. ”Din Guds 

ms Magt fortager Gravens Mørke.” H. 
A. Brorſon. (forældet.) 2. fortage fig, 
v.rec. flade fig v. at tage, løfte p. någet, 
ell. d. at gribe fig for ſterkt an i Arbeide. At 

fortage et Lem, komme det af Led. (Moth.) 

Sårtale, en. pl.-r. 1. Tale, form gaaer 
forud f. Hovedſagen, Indgang, Indled⸗ 
ningstale. Øer behoves ingen (ang F. 2. 
4 Serdel. det, ſom ſiges Læferen foran i 
æt Skrift, angaaende deftes Indhold, Ans 
ledning, m. m.; Foreriundring. — Foͤrta⸗ 
ler, en. den, ſom faler t. Bedſte f. en 
Anden, ell. ſom holder en Fortale. (Moth.) 

Sortdle, v. a. og rec. 4. tale ilde om 
cen for at ſtade ham, (iſer naar det ſteer 

tere) føge at fætte ham i ondt Rygte. 
(lvf. bagtale.) ”At fortale Nogen, er ides 
[igen at tale ilde om ham, for at flade 
ham.” Sporon. (Niller har bemarket, at 
Ordet fortale har tabt fig af den nærpæs 
rende Sprogbrug. Det er i det mindſte 
blevet meget fieldent.) 2. v. rec. fortale 
fig, tale feil, fige hvad man ikke vilde el. 
burde have ſagt. — Sorteljer, en. den, 
fom taler ilde om Andre. 

Fortand, en. pl. -tænder, en af de 
Tonder, fom fidde foran i Munden; (fors 
ſtielligt fra Kindtand, Dientand.) 

Sortegn, et. pl.d.f. Forvarſel. Moth. 
(Nu ufædvanligt. jvf, hernæft Sorfegning.) 

Fortegne, v.a.1. tegne for, tegne nos 
get, fom ſtal tegned efter. Moth. (Bedre : 
forstegne. Jeg har noie fulgt, hvad der 
var foretegnet mig.) — Sortegnin , en. 
i Muſiken: Angivelfe af et Toneſtykkes 
Toneart ved Foͤrtegn, der ſettes v. Be⸗ 
gyndelſen af de førfte Nodelinier. 

Fortegne, v.2.4. f. optegne, opſtrive. 
Heraf: Fortegnelſe, en. pl.-r. ttriftlig 
Optegnelſe over noget, Lifte, Catalog. At 
giore S. over noget. En Bogfortegnelſe. 
Fortegne, v.a.1. tegne urigtigen, give 

en urigtig, unaturlig Form i Tegningen. 
Maleren hat reent fortegnet denne Arm, 
Haand. — Deraf: Sortégning, en. 
Soͤrtid, en. ud. pl. den Tid, fom har 

- været før, i Gærd. længe før den rærvæs 
ortid, Nutid, og' rende Tid; Oldtid. 

Eftertid. — gen. Fortids br. fom adj. 
Fortids Sæder, Gtiffe; men ſtrives ogſaa 
i eet Ord m. det tilherende Subſt. f. Cr. 
Sortidsminde, et. (Bemærtelfen af Sortid: 
den Tid, fom er før den rette, lovlige Tid, 
anføres i 8. 6.0.) 

Fortie, v. a.3. (f. tie.) tie med, holde 
hemmelig, delge. At fortie noget for een. 

At fortie fig: fun i den Talemaade: 
Man fan ſuarere fortale fig, end fortie 
fig — »at fortie fin Ret 3: ikke paatale 

s00 Fortie — Fortogt. 

den i rette FO,” Moth. — Gere: Se 
tielſe, en. ” 

Fortiene, v. a. 2. erhderve v. Arten 
Flid, Tieneſte. At fortiene mange Pen; 
Paa diſſe Barer er fun lidt at fortiene. 3 
har intet fortient v. denne Handl. f 
erhverve, ”iDet ev fun Penge, man Éé 
forticne fig; derimod fan man erhyer 
fig ale et Arbeids Frugter.” P. E. Nil 
2. fane v. fine Handlinger Adkomſt, Ha 
noget, forffylde, giare fig værdig til. 
fortiene Taf, Bersmmelfe. fan har fr 
tient fin Straf, fin Skiebne. fan fil! 
fortiente Straf. Dette havde jeg iffef 
tient (forftyldt) af ham for mine Veli 
ninger, — fortient, adv. fom har gt 
tienefter. En meget fortient Mand. 
giere fig fortient af Staten, af Fæduls 
det. — Fortieneſte, en. 1. Løn, Bind 
fom man fortiener, erhverver. At hb 
god 5. af noget. Dette var min hele 
2. det; man har forſtyldt v. fine Handl 
ger, giort fig værdig til. At ſtraffte 
lønneé efter 5. San opnaaede denne 
uden al Fortieneſte. 3. Handling, k 
ved man fotticner Agtelſe, Beremm 
Læder, hvorved man gior fig fortient 
markei, bersmmelig Handling. (meſti 
En Mand af ſtore Fortieneſter. Han 
mange — af Fedrelandet. 
(fortienftlig, adj. et nyt, af det å. i 
dien flid fordanſtet Ov: fom har åt 
tienefte, (3.) ſom medfører ell. giver Fed 
nefte; hæderlig, berommelig. 3. BX 
men itte let 4 Bøtere Gtiit.) | 

Forðl, adv. modſat: bagtil. f. for 
Fortinge, ». 4.1. betinge, indgen 

ening om et Atbeide for en vis Vetal 
At fortinge et Arbeide. (D. £ov. II. 22. 
At fortinge en Bygning for en vis Er 
Sortinget Arbeide. Moth. 2. fortinge 
paa et Arbeide, tinge fig t. Stode. 
Deraf: SHortingning, en, Arbeidets 
At have et Arbeide I Sortingning. "St 
Bygningers Fortingning. Bree ne 
rers Sortmguing.” D. Lov. 

Sortinne, w.a. 1. overdrage m. en 
Belægning af Tin. Deraf: Fortis 

årtoft, en. pl.- er. Toft cl. 
ax f. eens Suns cl. sal, ſom år 
Huſet fil, Locus submoenianus, & 

Sårtog, et. pl. d. ſ. den ſteenl 
untertiden noget forhsiede Vei for 
gængere langé med Hufene i en Ge 
(Moth. ivf. det foregaaende Sortoft.) 
belægge Fortogene m. Fliſer. — Sa 
Sortoheret, en. En p. Vedtægt grad 
Ret ell. Skik, at de Modende 7. må 
tog ſtulle gaae-til Side den, fon I 
Huſene enten til Hoire ell. Ven 

Fortogt, en. findes brugt af Cs 
for: Fortrop,, Fortropper; (Avarta⸗ 
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Fortogt — Fortroe. 

Forſtiel fra det foregaaende Fortog. 
hf. Bagtog.) 
—8 v. a2. 1. betale Told af Vare 

indførte.) Deraf: Fortoldning, en. 
Sortolfe, v. a. 1. forklaͤre Meningen 
Ord og Tale; udlægge, udtyde. At for⸗ 
He oven, fortolfe en Drøm. At for» 
lfe noget i Pandets Sprog. == Sortolfer, 
. ten, fom fortolfer noget. — Fortolk⸗ 
ng, en. Tale ell. Skrift, hvorved noget 
neltes; Forklaring, udlægning. Deraf: 
ttfortolkning, Levfortoltning, 0. fi. — 
mtolfningsfonft, en. Læren om Reg⸗ 
me for gamle Skrifters Fortolkning. (Her⸗ 
tecutiÉ.) Fortolkᷣningsmaade, en: 
molknintzsregel, en. 0! fl. 
Sortoning, en. pl.-e. [Holl. Vertoo- 
ne.] i Slibeſproget: Kyſternes Udſeende, 
aledes ſom de viſe ſig, ſeete i nogen Af⸗ 
lut; it. Tegning deraf. (S. tone. Man 
kr ogſaa: Landet, Kyſterne fortone fig 
rife fig i en vig Skikkelſe.) ' 
rtop, en. pl. —pe. Toppen af den 

telte Maſt. At føre Flag p. Fortoppen. 
fortplante, f. forplante. | 
Fortrev, et. (en: Moth.) Fortrop, 
kløgt (avant-garde.) Moth; af det T. 
ottrab, og nu forældet, 

Fortrin, et. pl, d.f. 1. Adgang t. noget 
mior Andre. Gun gav ham Sortrinet 
valle de andre Friere. 2. Egenſtab, p. 
mad af hvilfen dens Befidder foretræbs 
Andre. ”Der frygter man f. alle For⸗ 
%, lige indtil Fortieneſter felv.” Schytte. 
m har det F. at være rig.' Hun befidder 
inge Fortrin. Fodſelens indbildte F. 
Wa fan ikke grundes paa Sortrin i For⸗ 
at; men vel p. Sortrin i Magt.” Snee⸗ 
f. = Sortrinsret, en. Nettighed t. at 
te Fortrin for Andre. (A. Usfings Anm. 
Singéretten. II. 166,) At have For⸗ 
nøtet t. Befordring. — fortrinlig, adj. 
dde. fom har Fortrin, ſom fortiener 
foretræffes, udmærtet fremfor andre. 
tteinlige Egenſtaber. En fortrinlig Be⸗ 
Jenhedt. Handel. Derved blev han for⸗ 
lig berømt, — Sortrinlighed, en. den, 
i ended, at være fortrinlig; Yppers 

jortröͤe, v. a. 4. IT. vertrauen.] 
etn, og endnu hos enkelte Nyere for: 
toe, og ganſke i famme Bemærtelfer; 
flet fdfte Ord nu dog er almindeligt, 
næften har fortrængt hiin mere frem⸗ 
k Form. ”At fortroe een noget. At 
Toe figt. een. Fortroet Gods. Moth. 
tn Fortrolige, der lifter fig ind I fine 
laldte Vennere Hemmeligheder, f. fiden 
ange ove Andre, hvilfe Løndomme 
et i Befiddelfe af.” Rahbek. ”Jeg fors 
⁊ mig til dig, ſom den enefte Dommer 
ken.” pers, (Moth har ogſaa det vers 
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Fortroe — Fortrdkkelſe. 

bale Subſt. Fortroende, et. Tillid, god 
Tro: det T. Vertrauen.) 

Sortrolig, adj. (om man betroer fig til, 
fom man intet holder ſtiult for; deraf: 
meget nsie, inderlig, grundet paa Fors 
trolighed. (intimus, familiaris.) En for⸗ 
trolig Ven, et fortroligt Venſtab. De ere 
meget fortrolige ſammen. ”Endog de 
Fortroligſte holde ofte Smaating hemmes 
lige"f. hinanden.” Rahbek. At holde for⸗ 
trolig Omgang m. een. En fortrølig 
Samtale. — Fortrolighed, en. den Be⸗ 
ſtaffenhed at være-fortrolig, fortroligt For⸗ 
hold, gienfidig Tillid. Ar have 5. til gen. 
At fige, fortælle een noget Fortrolighed. 
»De tabte Folkets Fortrolighed, ligeſom 
han mere vandt den,” Wandal. 

Sortrop, en. 
Krigsher, fom drager frem foran Hoved⸗ 
troppen, Hoved⸗Corpſet (Avantgarde.) 
Det koͤm til Fegtning imellem begge Ho⸗ 
res Fortropper. 

Sortryde, v. a. fortrod, fortrydt (ell. 
fortrudt.) 1. føle Misfornsielfe m. en 
egaaet Fell; angre. 

Synder, Feil. Jeg fortryder, at jeg lod 
mig overtale dertil. ”Det, man fortrys 
der, ev cené egen Gierning, fom man søns 
ſtede ugiort.” Muller. Osfaa impers. 
Det fortryder mig, at jeg har ſagt ham 
det. SKigbet fortryder mig ikke. 2. At 
—* paa noget 3: tage ilde op", blive 
ortrydelig, harmes over; ”have ondt af 
det andre gisre.“ Moth. Ingen fan for⸗ 
tryde paa, at jeg føger min Net. At for⸗ 
tryde p. en andens Lyffe. ”Det, vi for⸗ 
tryde paa, er ikke hvad ber umiddelbart 
væflfer Ulyſt — men det, ſom v. Foreftils 
(ingen om et Forhold fremkalder Mishag.” 
Miller. — Heraf: —— adj. ſom 
fortryder paa, er fortørnet over, misfor⸗ 
nølet.:med. fan er bleven førtrydelig paa 
mig; Hun var fortrydelig over, at jeg 
itke vilde følge med. — Sortrydelfe, en. 
ud. pl. 1. Anger. Syndernes Fortrydelſe. 
At.føle F. over noget. ”Den' Bedfte For⸗ 
trydelſe ev at oprette hvad der er forfømt.” 
Sneedorf. 2. Fortsrnelſe, Vrede (dog ikke 

»heftig el. i høi Grad.) "Det er utalligt, 
hvad Menneſtene funne fortryde paa — 
thi Alt, Hvad der i Andres Opførfel for⸗ 
meentligen ikke fvarer t. deres Fordringer, 
fan vælte Sørtrydelfe.” Muͤller. ' 

Sortrytfe, v. a. 10g 2. trykke, trænge 
ftærtt, til Skade. At fortrykkes ien Zrængs 
ſel. 2. undertrykte. At fortrytPe den Fats 
tige. ”En fortrykt og opirret Almue for⸗ 
agtede Sovene.” Guldberg. "Ny til trode 
fede Overmagt, nu t. fortrykt Uſtyldig⸗ 
ed, der burde beſtyttes.“ Malling. 3. 

begaae Feil i Irykningen af en Bog. Dette 
Art er fortrykt og maa omtrykkes. — For⸗ 
tryftelfe, en. Tuengſel, Undertryktelſe. 

2 
v 

J.- per. den Deel af en 

At fortryde fine . 

4 
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fielden.) ”Mu ſynker Huusfaderen under 
ortrykkelſens Xag.” Malling. 
Fortrylle, v. a. 1. bringe ved Trold⸗ 

<x bor i en unaturlig Tilſtand. Eventyr om 
ortryllede Riddere; et fortryllet Slot. — 

url. indtage, hentive i hølefte Grad. 
Hendes Skisnhed har ganſte fortryllet ham. 
”Crindring, fom evig ny fortryller det als 
brig mætte Bryft.” Evald. ” Sørtryllende 
er det, ſom pludfefigen vætter et Velbehag, 
hvis boie Grad vi ikke ret ſynes af kunne 
udgrunde cl. forklare.” Muller. En for: 5 

tryilende Ynde, Natutlighed, Mufif. — 
Fortryllelſe, eh. ' Gierningen at fortryde; 
det, at fortrydes cl. at være fortryllet. 

, ortræd, en. ud. pl. IT. Verdruf$.] 
Skade, nuleilighed, Brfværlighed. At giore, 
volde cen F., føre cen i Fortræd. AT komme 
i 5. for uoget, for en Andens Skyld. Jeg 
ar 
* mig fun til Sortræd. ”Sortræd uds 

trykker den v. Modgang vakte ubchagelige, 
(bittre Fslelſe i den mindfte Grad, Græm⸗ 
melfe i den ftørfte.” Måler. =— fortræde: 
lig, adj. 1. fom føler, uttrer Misfornsi⸗ 
elle over noget; ilde til Mode, vrangvillig. 
At være fortrædelig i fit Sind, blive for⸗ 
trædelig over noget. Han er fortrædeli 
at omgaaeé, I Omgang. 2. ubehagelig, 
btydſom, befocriig. gr fortrædelig Reiſe, 
et fortrædeligt Arbeide, — Fortredelig⸗ 
ed; en. 1. Misfornsielſe, Ulyſt. 5. i 
indet. At giore noget med 5. 2. pl.—er. 

Vefværlighed, Bryderi. Dette Embede vols 
ber. hant mangen SFortrædelighed. ”Da 
den, fom har havt Fortræd, let bringes t. 
at yttre fin Misnsie m. andre, betyder 
Sortrædelighed baade bet Forhold, hvoræ 
ved der gisres Fortred, og den derved 
vafte:Gtemning.” Miller. — fortræden, 
adj. pl. fortredne. ond af omgaacé, 
vrangvillig, uvenlig. (Noth.) ”Gom han 
ældes, bliver han fortrædnere (mere for⸗ 
fræden) og vanfteligere.” Mynſter. (Prœd. 
1823. II. 184.) ”En ſtiv Mand lader fig 
ifte boie, en trodfig Mand ikke tvinge, 
en fortræden Mand itfe behandle.” Spo⸗ 
ron, — Heraf: Fortrædenhed, en. ud. pl. 
(Sporon; br. flelden.) . 
— Sortræde, v. a. 3. (ſ. træde.) 1. fors 
vride v. at træde fell, At fortræde fin 
Fod. 2. fordærve, beſtadige v. at træde 
under Fødder, "Kornet p. Ageren blev 
fortraadt. 

Sortræffelig, adj. ſom overgaaer andre 
i Fuldkommenhed, ypperlig, koſtelig. For⸗ 
træffelighed, en. den Beſtaffenhed at være 
fortræffelig , Vpperlighed. 

Sortræfning, en. pl. er. Zræfuing, 
Fegtning imellem Fortropper. (V. 6.0 

ortrætke, v. n. og rec, 3. (f. træffe. 
1, v. n. træffe bort. Storken vil. fnart 
fortrakte. (8. 6.0. dagl. A.) 2. v. rec, · Sparta, Guldb. — 

avt megen F. i Dag. Hans Beſag 

go2Fortrælke — Fortdidle. 

af fortrælte fig, træffe fell, glore ge 
ræt, 
Sortrælle fig, v.rec, udflæbe, fore 

fig, tilfætte fine Kræfter v. Arbcide. (Not 
Fortræœnge, v.a.2. " fortryftg, trufte 

trænge til Skade. 2. drive nd med Da 
baade egentl. og figurlig. At fortrænge ( 
fra hans Piad6, fortrænge Fienden 
hans Stilling, At fortræuge een fra ha 
Embede. 3. undertrykke, nedtrnff: (m 
i partic.) At hlelpe de Nodlidende 
ortrængte. ”Den Retſindighed, med he 

ken han hører de Sortrængtes Klagemaal 
Suecedorf. 

Fortroden, adj. uvillig, ſeen til Gå 
ning. (S. det modſatte ufortroden, fi 
er mere brugeligt.) . 

ortrøfte, v. a. og rec. 1. beroli 
een med noget. trøfte. At fortrefte 

at fortrøfte fig, forlade fig, ſtole m 
fætte Lid HE ”SFortrøft dig itfe paa de 
Liv, og forlad dig itfe p. deres Mas 
foldighed,” Sir. 16.3. Jeg fortratter 2 
til Kongens Retfærdighed. At fo 
fig paa Gud. “At han v. dit Bud fig 
der, og p. dig fortrofter fig.” Thaa 
== Sortreftning, en. 1. Troſt, For 
ning, fom gives, meddeles en Anden. ” 
bet medbragte ham ny Sortreftning 

ærfets Fortfættelfe.” Waudal. 2.2 
gorhaabning. ”Sortrøftning t. den Alze 
ihvis Haand vore Skiebner ſtage.“ Ke 
bek. At fættefin F. til een. 

Sortfætte, v. a. 3. (f. fætte.) vM 
m. et begyndt Foretagende åller Ar 
At fortfætte fin Reiſe, fine Studris 
fortfætte et SÉrift, ſom en anden har 
gyndt,. = Sortfættelfe, en. 1. Gier 
en at fortfætte noget. 2, det, fem | 
ættes ;”et fortfat Arbeide. — Sorti: 
en. pl.-e. den, fom fortfætter nogeti 
det, en Anden har begyndt.) 

Sortumle, v.a. 1. forftyrre, giore fi 
ſtyrret ved Tummel. »Folkets Gværm 2 
drager forſagt, fortumlet, hid.” Sd 
manns Merope. At være fortumlet i å 
vedet. ”"Da ſtyrted mangen Soemand 
tumlet . overbord.” Ohleuſchl. — 
Fortumling, en. pl.-er, Mit foved må 
ler ikke den idelige Fortumling. 

Fortvivle, v. n.1. opgive aft ve 
tabe alt Haab og Mod: mistvivle. At 
tvivle om.Gudé Maade, om ct heldigt 
fald af et Foretagende. — absol. På 
nær v. af fortvivle, af blive reent 
los og modias. — fortvivlet, adj.v 90 
det i, fremkaldt ell. frembragt af 
lelfe. Da greb jeg igten k. det 
lede Anflag, jeg. før havde ladet 
Bagg. N. Klim. Et fortvivlet & 
»Man foreſtille fig, hoilken 
Sotg der, og hvilfen raſen 

forsviujede Ou 
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heder, ei fortvivlet Sag, fom man et 
agiere fig noget Haab om: At glore 
ſortvivlet (raſende) Angreb, en for⸗ 
wlet Modſtand. — Fortvivlelſe, en. ud. 
den Zilfand, hvori man fortvivler, 
fortvivlet,  , ' 
hortydſte, v. a. 1. overfætte af et andet 
mogn, Tydſt. Deraf: Fortydſtning, en; 
Fottygge. v. a. 1. deſtadige, fordærve 
at togge. Heſten har fortygget fin Tunge. 
raf: Sortygning, en. 
t, Sortytfe, v. a. 1. (af tyk.) gisre 
Here, mindre flydende. (8. 6.0.) 
2, Sortyffe; v.a.1. (af tyffes.) . være 
e tilfreds med, fortryde paa, tykkes ilde 
. Moth (forældet. ) J 
Sortynde, v. a. 1. gisre tyndere, mere 
bende; ell. give en geiſtig Vodſte ſva⸗ 
re v. Blanding m. en anden. At for⸗ 
ne Brændeviin m. Band. — Deraf: 
ttyndelfe, en. Luftens Fortondelſe. 
1. Sortælle, v. a. fortællede og fortalte; 
felt. (fort a.) tælle urigtigen, tælle feil. 
mgene ere fortalte. At fortælle fig. 
% Fortællg, v. 3. fortelte, (fort. a) 
talt. gisve cen befiendt m. noget, ſom 
feet; berette, give Tidende om, At 
tælle en Hiſtorie, Begivenhed, Tildra⸗ 
ke. Den fortællende Stiil. — Deraf: 
ttæller, en. ben, fom-fortæller, ſom 
a fertæle noget. - Gan er en god F. — 
tælling, ed. pl.-er. 1. Gierningen at 
tælle, 2. det, fom fortælle; Beretning, 
ferie. En ſand, en digtet 5. 
Fortenke, v. a. 2. dømme ilde om. 
an fan ifte fortenke ham deri, at han 
fitfre fin Ciendom. Jeg fortænter dig 
bt, om du glør det. 2, mistænfe, have 
Stanfe til, (Moth.) at fortænfe cen 
Toverie. Man denne ærlig Giæl for 
tant el fortenker.“ Holb. P. Paars. 
et feet var fordi han fig havde felv for⸗ 
it,” 9015. (Barfelft.) At have fin Kone 
tænkt for en anden Mand. — fortæn⸗ 
g, ad). mistæœnkelig. (flelden.) ”3o0 
fe ſynes det fortænteligt at være.” 
Bing. . ' 

jortære, v. a. 1. opœde. At fortæte 
Wen, Foderet. 2. forode, fætte overs 
» Ht fortærg fine Midler. Han veed 
te at fortære, end at fortiene. Moth. 
lære bort; adelegge. ”Derfom dine 
ze fortæres i idelige Befymringer.” 
after. Jernet fortæres af Ruſt. 
æres D, Ild. ”Borgeren, ſom har ans 
hk fin Tid, fortæret fine: Kræfter +. 
demends Oplysning.” Wandal: — 
tærelfe, en. det, at fortære, elle af 
Tree, — Fortæring, en. 1. bd. f. f. 

Fag 3 UølR & gertanlng, Hr. ng. 3. gift t. Fort ng, Hær p. 
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v.a.4.: gioxe et Legeme tet⸗ SHortætte, 
tere. (condensare.) — Sortætning, en. 

Fortoie, v. 221. giore faft i en Havn 
m. Ankere og Toug. At fortøie et Skib. 
(Moth.) (JD. Lov. IV, 3.4. »Et Skib 
fom ligger f. Anker ell. faſt fortovet.” 
Fortoining, en. Gierningen at fortsie et 
Skib I Havnen. 
Fortomre, v.a.1. forfyne m. nyt Tom⸗ 
mer. — Deraf: Sørtemring, en. pl.- er. 
"Sortørne, v. a. 1. [T. ergurnen.] 

giore vred, opirre. At forterne cen med, 
ved noget. *Hvor let det er af være fagts 
modig faa længe ingen fortorner 06.” Baſt⸗ 
holm, At forternes, blive fortørnet over 
noget, være fortørnet p. cen. ”Hvis det, 
man fortryder paa, ſynes at røbe Mangel 
p. Dpmærtfomhed eller Agtelſe, fortornes 
man.” Måler. = Fortornelſe, cn. Vrede, 
(i ſterkere Grad end Fortrydelſe, ringere 
end Vrede; omtrent lige m. arme.) 

Fortorre, v. a. 1. udtorre, fortære al . 
Vedſte. Jorden fortorres af Solheden. 
Der ere Kicerligheds Taarer, hvis Kilde 
itfe kan el. ſtal fortorres. Mynfter, ”Des 
res Hierte var fortørret, fordi der ingen 
Folelſe mere var i.” Samme. Deraf: 
Sortørrelfe, en. pl.-r. (8.6.9) - 

Fortove, v. n. 1. (har.) opholde fig, 
ble, tove. At fortave længe p. et Stgd. 
”Ovor længe det fan vare, at de fortove 
her.” Bording. [v. a forteve'3: forfinte, 
(Moth) bruges nu fielden.] N 

Forud, adv. 1. ud fra den forrefte Kant 
el. Eide. (modſ. bag ud.) IJ denne Be⸗ 
mært. helft i to Ord. 2. for i Veien. At 
løbe, ſeile, gane forud. 
cl. beſtemte Tid. At give cen fin Beta⸗ 
ling, fin Len forud. (Deraf: Forudbeta⸗ 
ling.) 4. fremfor andre. Gan har det 
orud for fine. Medbellere, at han er rigere. 
At tage forud (forlods.) 5. førend noget 
ſteer. At vide, fige noget forud. = Hors 
udbeftemmelje, en. Beſtemmelſe af en tils 
kommende Zing, Skiebne. (Præbdeftinas 
tion.) forudfattet, adj. v. fom man 
har fattet, antaget uden noie Underſogelſe. 
"Det Herredomme, ſom Indbildning, Bas 
ner og forudfattede Meninger have over 
06.” Sneed. f. Fordom. Forudfolelſe, 
en. 
tilkommende; Anelſe. “Er denne Glæde 
da ikke en Forudfolelſe af den langt ſtorre, 
vi haabe” Mynſter. Forudkiendelſe, 

At en. Kiendelſe, Dom, der forelsbig affiges. 
”Ut jeg — din Forudkiendelſe mig i en 
Sag udbeder.” Bagg. forudlove, v.a. 1. 
love i Forveien, før man lover en anden, 
San paaftod at have. Løfte derpaa; men 
mig var det forudlovet. freder, v. a. 3. 
fe en Zing forud, flutte fig t. den, inden 
en ſteer. forudfige, v.2.3. fige, til: 

kiendegive noget inden det ſteer, fpane. 

3. før den rette 

Fornemmelſe, fom man har af noget , 
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dfigelfe. en. det, at forudfige; Fors 
— »Hvor ſikkert hiin Forudfigelſe 

[de opfyldes over dem.” Mynſter. for⸗ 
dfætte, v. a. 3. antage forud, lade gielde 

ſom ſandt ell. muligt. Deraf: 
ning, em, Gætning, der indtil videre anta⸗ 
ges-for fand ell. rigtig; Hypotheſe. for⸗ 
udvidende, adj. v. ſom veed noget ell. Alt, 
inden det ſteer ell. indtræffer, Forud⸗ 
videnhed, en. den" Egenſtab, at være 
forudvidende. (Guldberg.) ”Cfter denne 
Forudvidenhed har Gud indrettet Verdens 
Forandringer.” Eilſchov. “Det Tilkom⸗ 
mende bliver v. Forudvidenhed forſt faſt⸗ 
fat ogd nsdvendigt.“ Samme. ”fænge 
havde han forundret ſig over de Stierne⸗ 
fyddiges Sorudvidenhed.” Wandal, 

Soruden, adv. og præpos. [Af for og 
uden.] 1. adv. udvendigen, uden paa, 
uden til. (Nu felden.) SKarret. var 'fors 
uden malet grønt, og forinden hvidt. 2. 

æp. 3) d. f. f. uden (sine, ahsque.) Jeg Fr 

bar Ången at ftole paa, foruden ham.- 
Byen, foruden Befætning, kunde ikke længe 
mobftaae Flenden. — b) undtagen (præ- 
ter.) Foruden hende, var der ingen fils 
ſtede. Ingen, foruden Prindferne , have 
Adgang. Foruden dette, har jeg endnu 
en Fordring. — Soruden at,, præter- 
uam quod. — e.) Gom adv. efter Sub⸗ 
antivei: "Gan fan iffe være, leve hende 
oruden. Man kan ingen Dag være Penge 
oruden (undvære.) ”Han kunde iffe v. 

det Middel, fom han meente, blive Overs 
leb foruden.” B. Thott. ”Gan faaer vel 
Rogelſe, mig foruden.” Bagg. 

oruleilige, v. a. 1. volde uUleilighed, 
umage, beſveere. At foruleilige een m. noget. 
dagl. T.) »Jeg fandt det grufomt, at 
ave foruleiliget den arme Wand faa 

længe.” Bagg. Labyr. IJ. 128. »uiſtikke, 
fom fornærme el. foruleilige det Alminde⸗ 
lige.” Rahb. Tilſt. V. 369, 

Fornlempe, v. a. 1. tilfsie cen Ulempe; 
flade, glore Fortræd. HEER 

rulykkes, v. n. pass. kommet. Ulykke; 
… faag et uheldigt Udfald, mislykkes. Sti: 
bet forulykkedes (forlifte.) Anlægget fors 
ulykkedes (mislykkedes) for ham. (Opta⸗ 
get i nyere Tid efter det Tydſte, (Moth.) 
ligefom ådj. v. ſorulykket, mislyktket. En 
forulykket Student.) Subſt: Forulykken 
findes hos Baggeſen. W 

Forunde, v.23.1.' unde, tilſtage, ſtienke. 
(Om den Hoieres Naadesbevilsning, den 
Mægtigereg Gaver t. den Ringere.) ”Fors 
gieves Skiebnen mig forundte denne Lytte,” 
Schiermanns Merope. — 

Sorundre fig, v.rer. 1. (ogſaa impers. 
og n, pass.) modtage og yttre Folelſe af 
det Ufæbvanlige, Overraſtende, Befynders 
lige. (6. undre fig, der har ſelvſamme 
Bemaerkelſe.) At forundre fig, at” blive 

t 

Forudſæt⸗ 

N 

forundret over noget. (Ivore Bibelore 
at forundre fig paa noget. f. Er. Luc 

, 47. Jud. 11. 21. 3 Bib. 1550: ”Lg 
undrede paa hendes Viisdom.“) Det je 
undrede mig, at finde ham her enda 
Enhver maa forundres over hane Fært 
hed, = fornnderlig, adj. ſom man 

undres over, fom vætter Forundring, f 
ſom. forunderligt, adv. — Forund 
Lighed, en. Beſtaffenheden, af nære 
underlig. — Sorundring, em. bet Uſe 
vanliges, det Stores og Betydendes, 
Synderliges Virkning P. Stælen; Fell 
af at forundre fig. At falde i 5. 
noget, fættes i S. ved noget. »Sin D 
ter havde. han givet faa ged en Opdragel 
at hun var Grekernes Forundring.” Gul 
V. pift. I. 2. 6. 751. — forundringsju 
adj. i hei Grad foryndret, — For 

dringstegn, et, udvortes Tegn. p. at 
undring.  forundringsværdig, adj. fi 

, fortiener Forundring. 
Sorurétte, v. a. 1. gløre Uret im 

fornærme, bedrage. (Moth.) = Son 
telfe, en, pl.-r.- 1. Gierningen at fi 
urette, 2. tilfsiet Uret, Fornærmd 
»En Sorurettelfe er en Handling, hvon 
den Ene frænfer den Andens Rettighede 

. €. Miller. — Foruretter, en. d& 
om foruretter andre; en Fornærmer (få 
den.) ”At fordre Straf over fin” Foru 
ter.” Baſtholm. . 

Sorurolige, v.a.1. forvolde Uro. (Met 
»De undgik mange af de Angreb, fom f 
uroligede Folkene i andre grefte Can 
Guldberg. ”Dg lade Fienden faa fa 
og ſterkt, ſom muligt,” forurolige 2. 
andet Krigefolk.” Bandal, == Deraf: 

uroligelſe, en. pl.-r. 
Sorvaaget, adj. v. medtaget, utts 

p. Kræfterne af formegen BWaagen. “Se 
vaaget, mat, forfnuuft, en Skygge lii 

Baggeſen. (At forvaage fig. V. &. DO. 
Ar ro „en. pl. - er. rpoſt, F 

) 

« 0 
poftvagt. Moth. (Wandal, Rahbek. 
Tilft, 1807. 596. 
—* v. a. (J. verfoalter.) 

beſtyre, foreſtaae. S Forvalter, en. ; 
"4. i viſſe Tilfælde, og i Sammenſciei 
den, ſom foreftaaer, har Opſyn m. nog 
S. ved et Magafin. Amtsforvalter, Elo 
forvalter. 2. færd. og absol. den, fi 
veftyrer et Jordegods paa Eterens 
— Forvaltning, en. (Moth.) £. Beftyrd 

Forvandle, v.a.1. (2. verwande 
af det forældede Bandel, Stifte.] 
danne til en anden Jing, et andet Bø 
(enten virkelig el. blot tilfynetabernde;) 
ofteft m. Bibegreb om, at def; pen 
gen. At forvandle Vand t. Sår. €R 
ptabfen forvandledes tåf em Vicsat 
Glæden blev forende (omgiftet) t. Gel 
”Du, fom forvandlede lene 

"3 
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Elummer, og . Haab om Loft.” Coald. Erklendelſe.“ Mynſter. Et forvendt Sind. 
Det. fom bliver anderledes, forandres; -”En vanartig, og forvendt Slægt.” (D. 
bet, ſom bliver tik nogef andet, forvand⸗ 
les,” Sporon. »Dyr nu t. Folk, og Fotk 
t, Dot forvandler,” Bagg. — Forvand⸗ 
ling, en, pl mer. det, at forvandle, ell. 
et forvandles, / 
forvandt, (2, Berwandter.) 6. 

hænde, Slægtning, Paarorende. 
Forvanſte, v.a.1. tilfsie Skade v, at 

hetttage, formindſte, lade forkomme. Han 
for ſorvanſtet en Deel af det ham betroede 
Jes, — Deraf: Forvanſtning, en. pl.-er, . 
Sorvare, v. 3. 1. [T. verwahrven.] 

! henlægge, henfætte p. et ſikkert Sted; 
krume, 2. vogte, bebare. ”I Freden 
lig af forvare, og felv i Krigen at fors 
vere,” Baggefen. Bel forvaret imod 
fienten, imod Kulden. — At forvare fig 
) vogte fig, vare fig. b) betrygge fig, 
xſone fig m. Sifferhed f. det Tuͤkom⸗ 
uade el, Mulige. (Moth.) Oan er ikke 
d foragret I Hovedet, har en Skrue lss. 
Meth.) (At være' forvaret m. noget, ell. 
Len Perfon 3: være vel tient med. D. 
mn, . 9. 7. IV, 1.4.) == Sorvering, en. 
krningen, at forvare; Tilftanden af være 
svaret. At have noget i F., under fin 
owaring. At five cen noget i F. (i 
henne.) At holde en Forbryder t ſikker 
»— Sorvaringsfted, et] Giemmeſted.“At 
angiler fun ete Forvaringsſteder, og ikke 
itterfteder.” Rahbek. 1, 
Seroérlig, adj. varſom, forfigtig. ſ. 
erlig. "Die Dyder, fom lære af gaae 
xoerlig og funne vide at holde Maade.” 
LG Thott. H. 163, sa 

Fewarſel, et. pl. Sorvarfler. Tegn, 
% forud vare om ell bebude, at noget ftal 
x. Et ondt F. ”Man turde anfee hans 
Warjlet fom Sorvasfler.. Rahb. Et F. 
Tver, Storm, f. Doden. (ſ. Darſel.) 
orvarſie, ſ. varſſe. Served, adv. foran, fortil. (Meſt ſom 
FAN adſtilt. Hunden løber for ved 

ine. 

Jorvei (ubrugel.) Deraf? i Sårveien, 
". 1. foran, forved, med Øenfyn t. en 
ki, ſom man færdes paa. At gaae, reiſe, 
dei Forveien io: førend Ændre, ſom kom⸗ 
it bag efter.) 2. forud, m. Henſynt. Ti⸗ 
Z:iorend noget ſteer ell. fan ſtee. Jeg fags 
Hen det j Forveien. Dette maa afgisres 
oweien. »JForveien førte de et or⸗ 

Blilgt Levnet I Spiſe og Dritke.“ SHutte. 
dorvende, v. a. 2. vende noget ander⸗ 
by, end det bør cl. pleler at vere; 
Mc, forandre t. det værre, fordreie. 
! forvende fit Maal, fin naturlige Skab⸗ 
. S. Bedel.) At forvende Orde⸗ 

BI noget; forvende éené Ord; forvende 
ktten, Paa mange Maader ſynes den 
ie Visdom at forvende Sandhedens 
Jan Ordbøg I. + ' 

Bibel.) ”De foryendte Foreſtillinger, hvor⸗ 
med Tanken forvirres.“ Mynſter. 2. til⸗ 
vende fig, tilbageholde p. en ſtiult, util⸗ 
børlig Maade. At forvende betrott Gods. 
— Sorvendelfe, en. pl.-r. Gierningen 
at forvende. — Forvendthed, en. ud. pl. 

eſtaffenheden, at have et drangt, for: 
vendt Sind. ”Det Uhyre, i hvilfet al 
menneſkelig Forvendthed ſynes at have 
naaet fin hoieſte Spidſe.“ Mynſter. 

Forvente, v. a. 1. vente fig, have i 
Vente; formode, haabe el. frygte noget, 
fom vil ſtee. At forvente (haabe) et til⸗ 
kommende Liv. Vi fan iffe forvente andet 
end Uheld af denne Krig. ”an fan for: 
vente baade det, man haaber og det, man 
frygter,” Sporon. ”Det, man venter, fan 
vælte baade Frygt og Haab; det, man 
forventer, er noget fiernt og ofteft noget: 
Godt,” Miller. S Forventning, en. 1. 
den Tilſtand i Siælen, at forvente ndget, af > 
fee noget i Møde. ”Hvem ſom Sorvents | 
ning er lang, ham er Opfyldelfe fort.” 
S. Staffeldt. I S. af hane Anfomft, af 
hoiere Samtykke. ”Det Haab, fom feer 
længere ud, end nogen jordiſt Forvent⸗ 
ning.” Mynſter. ”Sfulde det være Haab, 
den” Sorventning, hvormed Oproreren, 
Avindsmanden feer fine Rænfers Udfald 
imøde?" Rahbek. 2. Foreftilingen, man 
giør fig om det, man venter, Det fvarede 
itfe t, min Forventning. — Forventnings⸗ 
tid, en. Tid, i hvilfen man har, nævee - 
en Forventning. (Ohlenſchl.) J 

Forverden, en. ud. pl. Verden, ſom 
den var i Fortiden ell. i de ældfte Tider, 
ſom gaac forud for al Hiſtorie. Levninger 
fra Sårverdenen. — 

Sorverle, v. a. 1. d. ſ. f. forbytte. (jvf. 
vexle, bytte, ombytte.) — Sorverling, f. 
Forbytning. i 

Sorvid, ef. ; Sindsforvirring. Det løber 
i Forvid for ham, ell. han leber i Forvid, 
elirat. (En nu ufædvanlig Talemaade.) 
Forvidenhed, cen. ud. pl. Indbildning 

om egen Indfigt og Klogſtab, Selvklog⸗ 
ſtab. (MNoth.) ”Om fig alting iffe ftifter 
efter min Sorvidenhed,” Kingo. (forældet.) 

Forvidenſtab, ſ. —S — 
Forvidne, et. den cell. det, ſom forud 
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vidner om hvad der ſtal ſtee, om noget 
tilkommende. (Arreboe's Pasſionsprædit.) 
Ufædvanl. jvf. Forvarſel. 
FSorvikle, v. af. (J. verwikkeln.) 
giſre meget indviklet; forvirre. ”Naar , 
flere Ting ell. Dele af en Ting ere ind⸗ 
viflede i hinanden, faa er det Hele forvik⸗ 
Tet,” Sporon. — Deraf: Forvitling, en. 
pl. -er. ”Liveté Forviklinger.“ Mynfter, 
”Sorvifling i Foredrag.” Sporon. 
" Sorvilde, v. 2.4. bringe p. uret Vei, 
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Forpvilde — Borvife. 

p. Bilbſpor, bringe I Vildrede. ”Den 
falſte Xre vil forvilde dig fra det rette 
Maal.” Mynſter. »Den er forvildet, ſom 
ev bragt p. en Afvel; formager han itfe 
at finde p. ret Vet igien, faa er ban fors 
virret.“ J. Smidth. 2. forvirre, bringe 
i Bildrede. ”Diffe trættede og forvildede 
mit Øind, uden at føde og vedergqvæge 
det.” Sneedorf. ”Fég veed, at den adſpre⸗ 
der og forvilder Tanferne.” Samme. 3. 
fig: øringe p. Afveie, ell. fra fin rette Skik. 
Mindekisnnet, ſom altid forſt forvilder 
og fiden fordærver Sæderne,” O. Guldb. 
— forvildes, v. n. pass. og forvilde fig, v. 
rec. komme p. Bildſpor, gaae vild, vild⸗ 
ledes. Jeg forvildede mig i Skoven. 
»Naar han ikke felv vil forvildes imellem 
de Skatte, ſom han ſtal hielpe andre til 
at finde.” M. Almuen fowildes let v. at 
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høre falſte Lærdomme. => SHorvildelfe, en. 
Tilſtanden, at forvildes el. at være: for⸗ 
vildet. — forvildet, adj. v. 1. vildfarende. 
2. vild, uſtyrlig, obergiven. En re 
Dreng. 3. forſtyrtet, forrykt. forvildet 
1 Hovedet. . 

Forvinde, a. a. 3. (f. vinde.) 1. overse 
vinde Virkningen, ovetflaae Folgerne af 
noget uheldigt, ſtadeligt, ubehageligt. ”Hvor 
vel jeg al min Nod forvandt.“ Bording. 
Ut forvinde en Sygdom, en Borg, ef Zam 
»Landet felv forvandt aldrig denne Krigs 
Følger.” Gulidb. Dette Fald forvandt jeg 
iftg i mange Dage efter. 2. overbeviſe. 
(forældet.) ”Mogen, ſom forvunden er 
for uærlig Gag.” D. Lov. I. 13. 19. »Eller 
han efter Loven m. Tingsdom p. fåadanne 
Sager er forvunden.“ I. 19,1. = forvin⸗ 
delig, adj. fom fan forvindes. Et farvin⸗ 
deligt Tab. — Forvindelſe, en. det, at 
forvindes. En 
vindelſe. (V. S. O.) 

Forvirre, v. a. 1. bringe i Ulave, i Uor⸗ 
Ven, (meſt uegentl.) forſtyrre. At forvirre 
een i fin Tale. “Hans befæftede Siecl kien⸗ 
der el den forvirrende Stræt.” Vogellius. 

, sv forvirret, adj. v. og adv. uordentlig, fors 
ſtyrret, ufammenhængende. En forvirret 
Tilſtand. ”Den Ene feer igiennem det 
Foranderlige; hans Sind ſamler det For⸗ 
Vvirrede,” Mynſter. Et forvirret Sodr; 

forvirret I Hovedet, 
min forvirrede Hierne ſtulde imidlertid 
fomme i Orden.” Bagg. N. Klim, Han 
talte ganſte forvirret. Tvivl opkommer 
af dunkle og forvirrede Begreber.” Eilſchov. 
= Sorvirrelfe, Sorvirring, en. pl. - er. 
(det fidfte ofteſt.) Uorden, Ulave, Forſtyr⸗ 
ting. Der blev en ſtor Forvirring i Hu⸗ 
ſet. At komme i Forvirring. Sorvirring 
i Sindet. 

Sorvife, v.a. forviſte, forviiſt. befale 
cen at forlade et Sted og begive fig andens 
fede hen; el, forbyde cen at komme, være 
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Sygdoms, et Tabs For⸗ di 

"den Egenſtab, at være forvoven; fo 

»Han haabede, af 

Forviſe — Fordride. 

p. et Sted. At forviſes fra Hunt og Hien 
fra fit Fædreland. Han blev forvüſt Hof 
fet, Byen (fordudet af komme, opholde fil 
der.) At forvifes t. Siberien. = 50 
viisning, en. pl.-er. det, at forvife, e 
at blive forvtift. Sanus F. fra Hoffet va 
rede ikke længe. 

orvisne, f. visne, henvisne, — for 
visnelig, adj. fom er udfat for at vise) 
fom let visner. Alt dette giorde de f. 
vinde en EDGE Krande,.” Monſter. 

Forviſſe, v. a. 1. give Bished, fork 
At forviſſe een om noget. At forviſſe 
om Sandheden af noget. Forviſſede 
hinandens Kræfter, beflutte de et mere 
prøve dem.” Guldberg. Du fan være fo 
viffet paa, at Sagen forholder fig ſaal 
des, == Forvisning, en. pl.-er. det, h 
ved man forviſſes om noget. At have, fa 
F. om noget. ”Itbødelighedens Forvisni 
er det ſtienneſte Blomſter i Roa 
Indre.“ Mynſter. 

Sorvift, adv. ſom noget viſt, m. Ci 
hed. Man figer forvitt, jeg troer forvi 
(ſtripes ofte adſtilt: for mit.) ” EN 
Forvogn, en. pl.-e. den forreſte D 

af en Vogn, el. Forhiulene m. deres Art 
Bognſtang, Hammeler, ꝛc. (modſ. Be 
vo n.) ” 

. —— v. 4.1 og 2. volde, fora 
fage. Han har forvoldt mig megen Fo 

lighed, Xrgrelſe, 
nere figes de, at forvolde hinanden Gi 
de.” Muͤller. — Sorvoldelfe, en. (F.6.9 

Sorvorpen, adj. pl. forvorpne. [dt 
det T. verworfen forvendt Ord.] om 
meget fordærvét i Sind og Tænfema 
(Moth.) Deraf: Forvorpenhed, en. (2 

n 

orvoven, adj. pl. forvovne. fom te 
ner fig f,en Fare, uden Overlæg, eI. st 
at vete dens Grad; m. Overmaal drifti 
"Den Driftige vover altid noget; den Fe 
vovne for meget; hiin har , des 
Overmod. Sporon. = Sorvovenhed, e 

Handlemaade. 
brugte Frihed udi 

u udbryder dn tå 
umdriſtighed og Fe 

vovenhed. B. Thott. ” 

Sorvor, et. nd. pl. det forfte & 
Bierne ſamle, eller egentlig et Gl 
Gummi, hvormed de fæfte Kuben t. Stas 

og 3. Ogſaa: vore paa en 
de (ffær om Menneſter.) GE forve 
Barn. — Deraf: ing, en. Sorvorni 

Forvride, v. a. 3. (ſ. vide.) bringe 
Lave ved af vride, vende, deche p. en ut 
tig Maade. At forvride fin ged, Rz Oo 
forvride en Nogle. — 

AN 



Fordeuune — Foræring. 

Forvænnt, vs 2.3. (f. vænne.) bringe 
en ſtadelig Bane, vænne t. def, fom er 
ladeligt ell. unvttigt, Drengen er forvænt 
y fortielet. At forvænne fig v. for mes 
ka Stuevarme, — Deraf: Sorvænnelfe, en. 
Forvaerk, et. pl. - er. 1. Udenvært v. 

n Fæeſtning. (Moth.) 2. Træveerk, ſom 
repbogget mod Bandets Zudoͤrud. (Moth.) 

Udbygning v. et Huus over Wandet. 

Sorværre, v.2s1. gisre værre, bringe 
in flettere, tingere, fvagere Tilftand. 

Bet dette Middel forværrede han Syg⸗ 
vnmen. Endeel Straffemidler forbedre 
ffe, men forværre Forbryderen. — for⸗ 
merres, n. pass. blive værre. fans Zils 
lm, Spgdom forværres dagligen. = 
forværrelfe, Sorværring, en. Tilſtand, 
Mori noget forværret. ' 
Forynge, v. a. 3. giore yngre; give et 

lagre Udſeende. ”Al Naturen en foryne 
jet Stienhed faaer. Storm.Imedens du 
Orynger den glade Baar.” Pram. "Naar 
ii Naturen fig forynger.” Rein, — At for⸗ 
mges, dep. blive yngre, el. blive ligeſom 
lag paa ny, — Deraf: Soryngelfe, en. 

oræde fig, v. ec. 3. (f. æde.) æde fig 
. Clade, æde for meget. (Om Mennefter 
ædelt.) — forædt,' adj. v. fom har ædt 
or meget; tilbsielig t. Fraadferi. 
Sorædle, v. a. 1. gisre ædlere, bringe 

sen hoiere Fuldkommenhed el. Godhed. 
- Deraf; Sorædling, en. pl.-er. 
Sorældes, v.n.pass. blive for gammel, 

aae af Brug el. ophøre at være brugbar 
kd Ride. Dred, Skitke, Love forældes. 
it forældet Ord, en forældet Betydning, 
lelemaade. Moth. (jvf. gammeldags. Om 
ktte Ord figer Sporon: "Det, fom ev 
kmmeldage , er iffe mere paſſende, fordi. 
d, Forhold, Smag ere anderledes. — 

det Foraldede er da de flefte Tider gam⸗ 
ieldags; men itke tværtimod,” Forjtiel⸗ 
tu imellem begge Ords Betydning ligger 
ng meft deri, at de ikke anvendes i de 
amme Tilfælde. Man figer ikke let (ſom 
" Sporon) forældede, men gammeldags 
tlader; og det fidfte Ord br, overhovedet 
telt id. Tale.) . 
Sorældre, n. s. pl. (ud. sing.) Fader 
9 Noder til et Barn, naar begge. tæntes 
nder eet. At ſtaae een i Sorældres Sted. 
- forældreles, adj. ſom har miftet baade 
ſatet og Moder. Sorældrelefe Børn. 

tære, v.a.1. IT. verehren.)] give 
m en Gave, ſtienke Gort noget, [om man 
ler, (Moth.) "At ſtienke er 'at give-noget, 
Mon funde raade over, t. en Anden; at 
brære er at ſtienke noget df fin Eiendom. 
Reget fan altſaa ſtientes, fom ct fan for⸗ 
Ned, Måler. == Soræring, en. pl.-er. 
ade, Skienk. At faae noget til Foræ⸗ 
mg; at give koſtbare Soræringer, "Als 
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fge big sdfle med.” Pram. 

" Goræring — Foſterbarn. 

miffe ev en Gave, men ikke en 
man fan egentlig ikke bede om'en 
men fun om én Øave.” Miller, . 

Sorøde, v. a. 1. forbruge i Overmaal 
og til Unytte, øde aldeles, tilfætte , fætte 
overftyr. Jeg taalte ei, at fee dig her 

røde-det Bifald — ſom leg faa tidt maa 
"Man kan øde, 

uden at forøde; thi fun den foroder, ſom 
uden Nødvendighed tilfætter bet, han eier.“ 
Miller. == Forodelſe, en. Gierningen at 
forade. Foreder, en. pl. -e. en Ødes 
land. "Den Rigdom, fom fortæres af den 
erfeélefe Foxoder, ell. begraves i Aager⸗ 
karlens Kiſte. Sneedorf. — Forodning, 
en. Forsdelfe. (Dlufſen.) - 

Soroge, v.a.1. giere fterre, lægge til 
Storre fen af noget, i Indhold, Omfang, 
Stræfning m. m. At forøge en Zing ér 
at lægge noget t. dens Heelhed, for at 
være cct m. den; at formere den, er at 
forftørre Antallet af dens Dele. (jvf. Spo⸗ 
ton.) "pan forøgede Kronené Indkom⸗ 
fter, uden at formere Underſaatternes 
Border.” Kampmann. At forøge fin For⸗ 
mue, fin Velftand, fin Magt. Riget blev 
under denne Konge meget fordget. (modſ. 

rmindfte.) jvf. udvide. ”Bed at formere , 
ne Eiendomme, forøger man fin Rigdom 

og udvider fin Velſtand. Sporon. = 
Deraf: Free, en. pl.-t. 

Foronſftet, adj. pl. foronſtede, foronſtte. 
ſom man har onſtet fig. - 

Søs, en. Bl offer. [Isl. Fors.] et 
Vandfald. (MNoth.) "Hver Klippe, hver 
en Gran, hver Fos, ſom fufede.” Storm. 
ZJ kolig Dal, v. Bæffené ſagte Suſen, 
paa Klippens Top, v. Foſſens vrede Bru⸗ 
ſen. Rein. ”Lan gif t. Fieldekloften, v. 
Soffens hvide Strm. Ohlenſchl. 

oftbroder, en. pl.-brodre. [Jél. Fdst- 
brodir.] kaldtes i det gamle Norden de 
Perſoner, ſom gfenfidigen havde forbun⸗ 
det fig til at leve i Venſtab, og enten at 
hævne hinaudens Død, ell. endog ei at 
overleve hinanden. (Softbroderffab, Soft: 
brodrelav.) 

Softer, et. pl. Foſtre. IJol. Fostr.] et 
endnu ufodt, ell. ganſte nyligen født Barn. 
(Ogſaa, men. fieldnere om Dyr. S. Unge.) 

— 
oræring, 

At fordrive fit S. Et fuldbaaret Foſter. 
— fig. for: Vœrk, Frembringelſe. Dette 
Foſter af hans Digteraand. "Begge (Tra⸗ 
gedien og Comedien) helligede t. Latter, 
vare en ſelvraadig Friheds Softre.” Guld⸗ 
berg. (6. Aandsfoſter, terne.) = 
Heraf og af Berb. at foſtre: Foſterbarn, 
et. fremmedt Barn, fom cen tager t. fig, 
enten allene for at pleie og opfoſtre bet, 
ell. for at opdrage det fom fit eget; en Fo⸗ 
ſterdatter, Foſterſon. De bleve da over⸗ 
leverede t. Staten, og allene anſeete ſom 
deus Foſterborn. O. Guldb. — Softers 
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breoder, en. et Mandfolk, m. Senfyn f. 
den, med hvem han er opfoftret. (Moth.) 
»Prindſen med fine Foſterbrodre. Guldb. 
V. Hiſt. I. 153. (Saaledes: Foſterſoſter. 
V. S. O.) Foſterdatter, en. et opfo⸗ 
ſtret Pigebarn. (Moth.) Foſterfader, 
Pleiefader. foſterfodende, adj. v. ſom 
foder levende Unger. foſterfodende Dyr; 
i Modfætning t. æglæggende. (O. F. Muͤl⸗ 
ler.) Fojtergiemme, et. d. ſ ſ. Foſter⸗ 
leie. ( ſieldnere.) Foſterhinde, en. der 
ell. de Hinder, hvormed Foſteret i Moders 
Liv er omgivet. Foſterjord, en. d. f. ſ. 
Foſterland. Ordet Fædreland indſtren⸗ 
ker fig ikke t. Foſterjorden. Engelstoft. 

7 Softerbraft, cen. Kraft t. at foſtre, nære, 
»opføde. Thi at din Foſterkraft — fit folde 
Skiodebarn fan varme.” Arrebo. Fo⸗ 
ſterland, et. det Land, hvor man er op⸗ 
foſtret, opfsdt, og ſom fan være forſtiel⸗ 
ligt fra Fodelandet. (Rahbek.) Foſter⸗ 
lcic, ct, den Legemsdeel, hvori Foſteret 

" har fit Leie i Moderens Liv; hos Menne⸗ 

ſtet : Moderen. 

phyſ. Bibl. II. 102,) Foſterlon, en. 
Løn for at opfoftre et Barn, Godtgiorelſe f. 
Opdragelſe. (D. Lov. III. 17.19.) FSoſter⸗ 
moder, en. 1. Pleiemoder; den, der i Mos 
ders Sted opfoſtrer et Barn. 2. Jordes 
moder. Moth. (Nu ikke brugel.) Foſter⸗ 
mord, ect, Mord, ſom en Avinde, der 
har født, begager p. fit nyfodte Barn 
(Barnemord.) A. Ørfted. ( Eunomia II, 24.)- 

Foſter⸗ Foſterſvob, et. Foſterhinde. 
fon, en. Plcieſon. 
Foſtre, v.a.1. opfode, pleie fra Barns 

Been. (oftere: opfoftre.) ”Ci fom Ven 
af denne Stad, der har dig foftret,” Fibi⸗ 

, gere Soph. 
Fra, præpos. og adv. [Jél. frå] 1. til: 

kiendegiver det en Afſtand, Fiernhed i Rum⸗ 
met; cl, en Boͤrtfiernelſe, Adſtillelſe fra cen 

Gienſtand, ſaavel egentl. (om enhver Be⸗ 
vægelfe) ſom uegentl. (om Handlinger, der 
virke en Idſtille 
Slottet ligger en halv Miil fra Byen. At 
ſtilles frå cen. Gan er reiſt fra Buen i 
Gaar. Konen er løbet fra ham. ”"+an 
byder Vinden bære ham fra og til fit 
Siem.” C. Friman. At tage, ftiæle, lokke, 
"Lifte noget fra cen. At blive fra ct Sted, 
et. Selſtab (ikkt komme der.) At fættes, 
affættes fra fit Embede. At gage fra For: 
fanden. At befrie, frelfe cen fra noget 
Ondt, Det være langt frø mig, at bille 
flade ham. At holde fræ fig, f. holde, At 
afholde fig fra noget, holde fig fre cen 
(undgaae hané- Omgang.) Deraf: fra: 
værende. 2, om Stedet; hvor en Perſon 
har hiemme cl. er født (nemlig naar Ta⸗ 

"len er om cen, ſom er cell. tpenkes fravæs > 
rende fra dette Sted.) Hvor er han fra? 
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Boſterbroder —Fra. ; 608 

ogſaa 

fe.) (Det Modſatte af til.) 

| | Fra — Frabsicligjed. 

Han er fra Norge, fra Sullands (fom bak 
fan bemerke, at han er født, og at har 
boer der.) Saaledes og om Zing, md 
Henfyn t. Stedet, hvor de have hiemme 

"€l. hvorfra de komme. Hvorfra er deu 
Oyr, dette Brev, denne Palkke? Vinden 
blæfer fra Norden. Dette Skib fomme 
fra Middelhavet / En Foræring fra 8 
fiær Haand. 3. om Sted og Udftræfnisy 
naar en Begyndelfe i famme betegnet 
(modſat til.) Fra Iſſen til Fodſaalen. Sr 
Byen fil Skoven er knap en halv Nil 
4. Ligeledes om Tiden, naar Begpndelſ 
et viſt Punkt og en fra ſamme udgoaen? 
Varighed ſtal beſtemmes. Fraͤ Morgent 
Aften, Fra Juul t. Paaſte. At kicad 
cen fra Vuggen, fra Ungdommen af, (Det 
af, der ſynes af ſtaae overflødigt, gt 
dog undertiden Bemerkelſen mere beſtcw 
Man figer faaledes ogſaa: fra Rota 
fra Grunden af. Ouſet er fra GrunX 
af nyt. Jeg kiender ham fra Gruma 
fra Roden af.) — Ligeledes: Fra fork: 

Softerliv, et. Foftreté sell. fra førfte Færd 3! lige Fra Begpode 
Liv i Moderen, cl. førend det fodes. (Nyt iz ſen. Jeg har fiendt hende fre (den Zil 

ieg var Barn. Dertil er han vant 
Barné Ben. 5. ſom adv. bruges det 
Modſetn. t. for) om en Begyndelſt, 
Gierning, hvorved noget, fom var kt 
(iſer til Lukkelſe) ophører at være di 
Skyd Slaaen fra. At bræflfe en Laas fu 
Glaaen er fra. (I diſſe, egentl. ellivii 
Talemaader, har Vocalen et langt Zoa 
hold. Det famme finder endnu mere EU 
i andre Tilfælde, hvor fre udtales nok 
ſom fra'e. Laaſen er fra. At gaa ft 
fin Præditen. At være fra fig felv. jof. 6 
gaardée d. Syntax. S. 278.) 

Fraade, en. ud. pl. IJIsol.Froda] Ets 
Fraaden fod Ham for Munden. (po Re 

&.) . . 
Fraade, v.n.d. (har.) give Fraade 

fig, ſtumme. Heſten fraader. Loven fat 
fer og fraader af Harm.” F. Guldb. I 
fraader det morinede Lav, og aabner få 
tangtlædtg Grav.” Santme.  ”fant - 
her mod Klipper det fraader, og hit | 
Stormene jages.“ Hertz. — Deraf: Fra 
den, en. ud. pl. | 

Fraadſe, v. n. 1. (har.) [X. 6. fræt: 
Sv. fræta. T. fresſen, æde.) fit 
for meget, før ofte m. Mad, — Vie 
Fraadſegilde, Staadfelag, Fraadſem⸗el 
et, — Fraadſen, cen. ud. på. Gierning 
at fraadſe. — Fraadſer, en. pl.-t. | 
ASder, cen fom er hengiven t. Gug 
ell. Fraadſeri. 

Frabede, v. a. 3. (ſ. bede.) ſoge at 4 
vende v. Bøn, Begiering (meſt rec.) ål 
frabad fig den ham tiltænkte Xrci 
ning. A 

Frabeielighed, en. ud. på. ifl, 
baiclighed. (&. S. O. lidei Srrugeligt.) 



geactur gragigodẽe. 
Fractur⸗ en. ud. pl, 1. ſtrevne Bog⸗ 

farse, ſom ligne de trykte. 2. i Bogtryk⸗ 
wrier: den danſtke ell. gothiſte Skrift. 
Fraedrag, et. pl. d. f det ſom fradra⸗ 

ſes, iſer Penge; Afkortning. Med Fra⸗ 
reg, efter F. af Omkoſtningerne. 
Fredratge, v. 2. 3. (f. drage.) træffe 

re, forminde v. Fratreekning. Naar 
ute fredrages Hopedſummen, bliver ſaa⸗ 
acget tilbage. — Deraf: Sradragelfe, en. 
Sredemme, v, a. 2. domme ccn t. at 

riſte. Gaarden blev ham fradømt. 2. 
Mire 3. en Dom den Mening, at cen fat: 
% noget. Man maa dog ikke frademme 
ſam fund Mennejteforftand. ”Man maa 
kl fiende et Foli, førend man fradom⸗ 
ner det al Gædelighed.” O. Guldb. — 
deraf: Fradommelſe, en ... 
Frefaid, et. pl. d. ſ. Gierningen atfalde 
ra, at forlade, affalde fra. Landets, Un⸗ 
etſaatternes Frafald. (Sielben i egentlig 
I rhyfiyt Bemœrkelſe. Hvor Vandet har 
t fort Frafeid.“ Kraft.) 
Frafalde, v. a. 3. (f. falde.) 1. lade 
tre, afftage fra. At frafalde fin Paa⸗ 
land, Mening. ”Dernæft maat flige Folk 
— naar de betenke fig, frafalde deres 
Dom.” I. Graah. 2. affalde fra. At fras 
slde ct Forbund. En Frafalden (Apoſtat.) 
Jregeae, v. n. og a. 3. (f. gade.) 1. 
ift, fradraget. Heri fragaaer de Penge, 
an alt har modtaget... 2. Paptic. fra⸗ 
eaende (fratrædende, ſom forlader et Em⸗ 
ede.) Den fraggaende Embedemand.” 3. 
enegte, ikke vedgaae ell. vedſtage. At fra⸗ 
use fine Ord, fit Løfte,” Bekiender han 
oget, fom han fiden benegter og fra⸗ 
ster,” D. Sov. 1.15.2. ”Den, der fvigs 
stigen fragager Handlinger, hvorved han 
it vanbraget fig Forpitgtelfer.” Orſted. 
= Srageaelfe, en. Handlingen at fras 
de (2.) Benegtelſe. (Moth.) ”Srågaas 
fe af Haand og Segl.“ A. Orſted. (Cu⸗ 
omia III. 498.) — Fragang, en. Afs 
ang, Fradrageilſe. 
Sragt, en. IT. Fracht. E. Fraight.] 
Foting, Ladning, ſom vaget Skib ell. 
Vogn bringes fra. Sted til Sted. 
+ føge, bie efter Fragt. kipperen, 
egnmanden har iffe fuld Fragt. 2. det, 
im betalee for at bringe, føre noget p. 
id ell. Bogn; Foringẽpenge. Han for: 
laget ſaameget i Fragt. = Fragtbaad, 
i. ftor Baad f; at føre Varer i, en 
kam. Fragtbrev, et. Fortegnelfe over 
t Barer, fom gives en Fragtmand eller 
ſegnmand at føre; Fragtfeddel. (Om 
fibsfragter br. fædvanligen Connoſſement 
I. Certe-Partie,) Fragtfart, en. Sei⸗ 
1%, ſom ſteer f. at bringe Barer fra eet 
Æt £. et andet for fremmede Kisbmends, 
fr ſ. Skiberedernes Regning, Den danſte 
fagttert p. Middelhavet. Fragtgods, 
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Fragtgods —Zralægge. 
* ⸗ 

et” Gods, ſom imod Betaling. føres for 
Andre i Stib cl. Vogn. . Sragthandel, 
eh. den Handel, en Kiebmand driver v. 
sat fragte fine Skibe bort, el. lade dem 
føre Fragkgods for Andre. Fragtkiorſel, 
en. K. fom ſteer f. at føre Gods ell. Bas 
rer fra eet Sted t. et andet. Fragtkudſt, 
en. den, ſom kisrer en Fragtvogn. fragt: 
les, adj. fom ingen Fragt (1.) har. At 
ligge fragtlos i Havnen. Bording. Fragt⸗ 
mand, en. den, ſom kiorer en Fragtvogn. 
Fragtſtib, ct. Skib, fom er fragtet, ſom 
btugeé t. at føre Fragtgods. (Schytte.)' 
Fragtvogn, en. Vogn, hvorpaa 
gode føres. . 

Sragte, v. 2.1. i 
Fragtgods. At fragte et Skib, en Vogn. 
2. at fragte bort, leie fit Skib til Andre. 
(Moth.) — Sragtning 7 en. Glerningen 
at fragte. 

Srahold, ct. Afhold, Afhoſdenhed. ab- 
stinentia. (Moth; der ogſaa har adj fres 
holden f. afholden.) i 

Fragt⸗ 

sst 

Tele af Andre t. at føre, 

ÅJ 

(4 

Sraholde, v. a. 3. (f. holde.) afholde - 
fva 4fom an mere bruges.) vad om 
man har fraholdt een, at han ikke ſtulde 
finnde fig til at gisre en Ugierning?” B. 
bot NE 

Frak, en. pl. - Fer, en Overkiole, ſom 
knappes. — Frakketoi, st. grovt, uldent Toi. 
Frakiende, v. a. 2. frademme, fraſtrive 
v. en Kiendelſe. At bette Folk er blevet 
frakiendt Ret" ft. Borgerſtab⸗— fradømt 
"Brugen af fine flefte Menneſteevner. Bagge 
Han blev frakiendt al Net, al Paaſtand 
derpaa, — Deraf: Sratienddfe, en. 

Frakiobe fig, v. rec. befrie fig fra nos 
get ondt el. ubehageligt, v. at give Penge, 
kiobe fig fri for noget. ”En Lære, efter 
hvilken man for Guld kunde frakiobe fig 
Himmelens Vrede.” Kampmaan. 

" Srafomme, v.n 3. (f. Formme.) komme 
bort fra, miſtes, blive borte for cen. (meſt 
i part. pass.) Bogen er mig frakommen. 

Fraliggende, adj. v. fom ligger i en 
temmelig Afftand, Et langt fraliggende 
Sted, langt fraliggende Lande. Dette 
blev fpurgt t. Raads af langt fraliggende 
Folt.” OD. Guldberg. *At tiende fr 
fjende Folks Cæder.” Wandal. ”Gt 
meget fraliggende Sogn. (M.) — Sra⸗ 
liggenhed, ca. det, at noget. er fralig⸗ 
gende; Afftand. ”Et Slags Begreb om 
Landenes Længde og Fraliggenhed. Guldb. 

Fraliſte, v. a. 4. faae noget 
en liſtig Maade. 

Fralokke, v. a. 1. faae noget fra een v. 
at lokke for ham. Diſſe Penge fik han fra⸗ 
lotfet Faderen. — Deraf: Fralokkelſe, en. 

Sralutte, v. 2. 1. 
for, aflutfe fra Andre. (Moth.) . 
- Sralægge fig, v. rec. 3, (ſ. lægge.) 

fra cen p. 

alig⸗ 
ftta 

ſtille fra v. at lakke 
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, Bralægge — Braffrioe. | 

afbevife: At fr 
et Rygte. — Deraf: Fralaggelſe, en. 

Srenarre, v.a.1. narre cen tilat bores 
give, afſtaae noget. 

Franſt, adj. fom er fra, tilhsrer Frants 
rige. De Franſte, Indbyggerne i Frankri⸗ 
ge. — Franſt, absol, franit Sprog. Atovers 
fætte af Franſt i ell. paa Danſt. Franſtk⸗ 
bager, er. den, fom bager Hvedebrød, og 

. færdelcé Franſtbrod 3: et vift Slags Brød 
, af Gvedemeel, æltet i Melk el. Vand, uden - 

ryderi. Franſkbind, et. Et viſt Slags 
findbind om Bøger. Franſftmand, en. 

pl.-mænd. den, fom er født i Frankrige. 
. Srantfofer, n. 8. pl. ct Navn p. den 
Veneriſte Syge. É…. 
Franode, v. a. 4. - nåde cctt f£. at give 
noget fra fig. . 

Smpille, v.a.1. aftage ved at pile. 
Fraraade, v.a.1. føge v. Raad at faae 

cen t. at lade noget fare. Ale Miniftgene 
fraraadede Kongen denne Krig. — Deraf: 
Fraraadelſe, en. (Moth.) 

Srargne, v. a. 1. røve fra, rane fra, 
berove m. Vold. 

Fraregne, v.a.1. træffe fra ved Reg⸗ 
ning. — Fraregning, en. pl.-er. — 

Srarenfe, v. a. 1. ſtille fra ved Rens⸗ 
ning. At frarenſe Avner, Ukrud. (Moth.) 
Dexaf: Frarensning, en. 

Srarive, v. a. 3. (f. rive.) 1. fratage 
m. Bold, rive fra. Seglet, Bladet er 
frarevet. 2. ſtille fra ved en Rive. 

Srarøve, v. 2.1. b.f. 1. frarane. 
— Svdfagn, et. pl. d. ſ. [Jél. Fråségn;. 
Fråsaga.] ortælling ; gammelt, overles 
veret Sagn, Tradition. (Engelst.) ”Jeg 
Guders Stiebne og alle Fraſagn har ſand⸗ 
fagt dig.” Bagg. 

Srafige fig, v. a. 3. (f. ſige.) erklære, 
at man udgaaer af, ophæver en indgaaet 
Forbindelſe el. afftaaer en Rettighed, nos 
get, man befidder, o. d. Og bevidnede 
— at han nu aldeles havde fraſagt fig fit 
Embede,” Vandal. At fraſige fig en Rets 
tighed. Han maatte frafi e ko fin Forlo⸗ 
dede, — Deraf: Srafig fe, nm. 

Srafticlne, v.a.4. ſtielne imellem, kiende 
fra hinanden. — Deraf: Fraſtielning, en. 

Sraftille, v. a. (f. Pille.) 1. file der, 
ſom de fammenfsiet, adſtille fra. Et fra⸗ 
ſtilt Stykke. 2. affondre. (Moth.) “ Han 
var fraffilt fra Herrens Huus.” 2 Kron. 
26. — Deraf: fraftillelig, adj. ſom fan 
fraſtilles. — Fraſtillelſe, en. 

Sreftiode, v. a. 1. fraſtrive fig v. at 
ſtiodent. en Anden. At fraſtiode fig en 
Gaard. 

Sraffrive, v.a,ogrec. 3. (f. ſtrive.) fra⸗ 
kiende ſtriftligen (ogfaa blot fore fradom⸗ 
me, 2.) vg recipr. frafige fig, ſtriftligen. 
Gan har fraſtrevet fig al videre Brugsret. 
— Dtiraf: Sraffrivelfe, en. pl.-r. 

RÅ. 

ga0o 

te fig én Beſtyldning, " Srafi 

fragaac under Ed. At frafværge fig ' 

Grafnaffe — Fratale. 

natfe, v. a. 4. faae noget fra em 
v. Snak, Overtalelſe. 

Srafnappe, v. a. 1. fratage v. at ſnappe 
Srafnige, v. 2. 3. (f. ſnige.) ſtille set 

p. en ſnedig Maade. | 
ſpœnde fra. fe: Srafpænde. y. 2. 2. 

ftene ere fraſpendte; der er frafpændt; 
En frafpændt Vogn. 
Fraſtaae, v.a. 3. (f. flage.) afftaae fra 
At Jes øge fin Net, fin Paaſtand. 

raſtand, en. Mellemrum, Afftand 
Man feer Byen i lang Fraſtand. 

Sraftiæle, x. a.3. (1. ſtiæle.) bereven 
en tyuagtig Maade. ”Man fan fratti 
ham alle finc (hang) Rettigheder.” Ba 

Fraſtode, v.a.2. ficene fra figv. Girl 
ogfaa figurl. om enhver Kraft, der er 
modſatte af en tiltroekkende. Eersariet 

fraſtode „„ueensartede -tiltrati 
hinanden.” +. Orſted. En fraſteden 
Kraft. — fraftedende, adj. v. br. ogſa 
om Perſoner, der vekke Mishag og Uld 
t. at nærme fig dem; enten v. et ude 
geligt Udvortes, ell. v. uvenlig Adfæn 8 

pforſel. ”Sraftødende er enhver, (on 
fjerner 0% fra fig, ifær v. at røbe Mange 
p. menneſtelig Deeltagelfe,” P. E. Mil 
— Deraf: Sreftedning, en. ”Ziltrafnin 
af den modfatte Kraft, og Sraftedning | 
den Ligeartede;” Orſteb. 

;Srafværge, v.a:3. (f. foærge.) besty! 
(en Fordring, Beikyldning) under & 

Beſtyldning. Moth. 
Fravende, v. a. 2. ſtille ved, b 

Gzeptus hemmeligen, v. Svig cl. 
"Denne ſtal man et fra mig vende, (os 
længe man mig el fravender Livet.” få 

ra. 
Scavinde, v.a. Z3. Iſ. vinde.] fam 

get fra en anden v. Dvermagt, ſom U 
Seirende; ell. v. at vinde i Spil. d 
hele vidtløftige Stræfning, fom egentlig 
fravundet Elbftremmen,” Baggefen. £ 
av ham de Penge tilbage, ſom han fan 

fravundet ham. . 
Sratage, v. a. 3. (f. tage.) filen 

fage bort fra, berøve, Han fratog 73 
Pengene. — Deraf: Sratagelfe, en. ($5 
tægt. Woth.). 
—88 v. a. 3. (ſ. træde.) forlab 
gaae fra; overlade t, Andre. (modfat: % 
træde.) At fratræde et Forbund, en åt 
pagtning. At fratræde fit Embede. It 
fratrædende Embedsmand, — Deraf: Fe— 
trædelfe, en. 

Sratrænge, v.a. 2. trænge, nede bodf 
ratvinge. v.a.3. (f. tvinge.) mo 

gen t. af afſtaae. (T. Rothe. 
Sratælfe, v. a. 3. (f. tælle.) - 1. får 

ved i Tælling, fan fratalte mig to Marl. 
2. lægge tifide i Tælltug, tælle for fig fl, 
Smaapengene maa —* 

ø 
⸗ a 

Gik, 
— 



Feature — Bredhenig. 

Fretære, v.a. 1. berøvev. at tære, fære 
fra. At den giengive ſtal, hvad Ma⸗ 
os fraterer. Arrebo. 

Fraveie, v. a. 1. berøve v. uret Vægt. 
a har fraveiet mig et Pund. 2. lægge 
Deel af noget, (om veies, tilfide. Der 
freveiet og henlagt tyve Pund. 

Fravende, v. a. 2. vende bort fra et 
td. (avertere.) At fravende fit Anfigt. 
ed fravendte Dine. 2. ſtille ved med 

og Lift. (auferre.) Lan fravendte 
en flor Deel af Arven 

' fravige, v. 2.3. (ſ. vige.). afvige fra, 
de, opgive. At fravige en Wening. 

aar diſſe Betingelſer ikke fraviges.” En⸗ 
xeietoft. — Deraf: Fravigelſe, en. 
Scevinde, v.a.3. (fe vinde.) vinde fra 

i Gvil (el. i Proces. 8. 6.0.) 
Jravrifte, v. a. J. m. Bold fratage cen 

ket, han holder faft paa. "Gi nogen let 
tig Neglen ſtal fravriſte. Gruudtvlg. 
Frevæxunt, v.a 3. (ſ. vænne.) afvænne 

fra (iſer om diende Børn.) Barnet ſtal 
frevennes, er endnu iffe fravant. At 
ig er frevant og ſnart fremmed for Latin,” 
Felet. — Deraf: Sravænnelfe, en. 
Staværelfe, en. den Omftændighed, at 

hære fraværende fra et vift Sted, ei at 
ære tilſtede. J el. under min Sravæs 
relſe (me absente.) Sieldnere om Ting. 

sværende, adj. v. ſom ev borte fra et 
Sted, ſom el ev nærværende. , 
Sred, en. ud. pl. [Isl. Fridr. N. S. 

Frede] 1. Frihed og Sikkerhed for 
Bold el. Overfald p. fin Perſon og Eien⸗ 
cm, ål. f. anden Overlaft og Foruroli⸗ 
klie At have fin Ford, Have, Gaard i 
ed for een, Pigen fan ikke gaae i 5. 
oe ham paa Gaden, være I F. for ham i 
rfet, At lade cen være i Sred, have 
Ted d: fade ham være uden Angreb. At 
fe Sted over noget, gisre offentligt For⸗ 
id imod at røre ell. flade det. Ar holde 
tr) (Hævd) over noget. At miftefin Fred, 
ter det ældre kovſprog: blive fredløs, lands 
'etig, landeforviift, — Deraf: Gaardfred, 
ansfred, Kirkefred, Markfred, Plovfred, 
ingfred, Veifred. 2. Forligelſe, Enighed; 
elighed, Ro. At leve i S. med nogen. At 
Be Fred. Han fan aldrig holde Fred. 
ſtifte Fred. (forlige.) At have F. i 
ertet, i Samvitrigheden. Da fan dette 
trænfe, men det vil dog ikke bryde 

ertets Sred.” Mynſter. Har du fun 
ed med dig felv, du kicekt m. Verden 
! ftride,” 6. Staffeldt. (deraf: tilfreds.) 
Enighed imellem Stater og Nationer, 
odfat: Ufred, Brig.) ogſaa: Fredspagt. 
mægle, ftifte, futte Sred. = Sammen⸗ 
n. a) fredelffende, adj. v. ſom elſter 
d. . fredhellig, adj. ſom der er Inft 
d over; ell. (efter den ældre Lovgivning) 
eier ſin Fred, fom el uſtraffet fan dræs 
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Fredobud 

BZredhellig — Fredoflos. 

bes ell. voldelig overfaldes. Den Frigivne 
var ei ganſte fredhellig, eller fin egen 
Mand.” Cftrup om Zrældom. 118. fred⸗ 
Fiær, adj. ſom elffer Freden, fredelſtende. 
(Borting.) De fredtiære Cimbrer anede 
Held.” Evald. Deraf hos Moth: Fred⸗ 
Fiærhed.) Sredtiob, et. tilforn: Betas 
ling af Pengeboder, 'for at faae fin Fred, 
igien eil. befries for at være fredløs (Moth. 
f. Mendebod.) Fredklokke, en. Rings 
ning m. Kloffen t. en vis Tid Morgen og 
Aften; cl. Klokken, hvormed man da rin⸗ 
ger. (Bedeklokke.) fredlyfe, v.a. 2. lyſe 
red over. At fredlyſe en Gravhoi. fra 
Hedenold. Eller i Tanker afriver de fpæde 
fredlyfte Blomſter. S. Staffeldt. Deraf: 
Fredlysning, en. fredløs, adj. 
har miftet fin Fred, ſom enhver uftraffet 
tør angribe el. dræbe.” (I vore nyere Love 
forbindes dermed Begreb om Landsforviis⸗ 
ning.) "Blive ſaadanne Miédædere freds 
loſe el. landflygtige.” ØD. £, II. 16,6, En, 
fredles Gierning I: én Misgierning, ſom 
paadrager Fredloshed. (ſ. halsles,) 2. 
fieldnere den mere alm. Bemærfelfe: ſom 
er uden Fred 3: Ro, VWvile; hoilelos. "Gan 
fant i fredløs Slummer. R. Bruun. 
Fredloshed, en. ud. pl. den Tilftand, at 
være ertlœret for frediss. — fredmild, adj. 
fredelig mild; fredmilde Dyder. ( M.) freds 
alig, adj. d. f. f. fredfæl. (I. &. Seheſted.) 
redftand, en. fredelig Silſtand, Freds⸗ 

tilſtand, Ening, VBaaben-Gtilftand. "Det 
var kommen imellem ham og hans Broder 
til Sredftand.” Hvitfeldt. J. 222. Sreds 
fted, et. Sted, hvor den Forfulgte ell. 
Fredloſe fan finde Sikkerhed for fine For⸗ 
følgere, hvor diſſe ikke tør gribe ham; Fris 
ed. (Asylum.) Fredſteen, en. Grend⸗ 

fefteen for Borgfred. (V. 6.0.) feed: " 
fæl, adj. lyktellg v. Fred, fom har så. 
nyder Fredens Sode. (Evald.) ”Alt ſticl⸗ 
ver fredfælt Nabofolt.” F. Guldberg. 
—— adj. v. fredlyuſt, fredet, ind⸗ 
egnet. (Moth.) = b) Fredobedrift/ en. 
ler. fredelig Bedrift; modſat: Krigés 
edrift. (Zullin.) Fredobrud, et. pl. d.f. 

Handling, hvorved Freden brydes, Fredens 
Dyhævelfe. — Fredobryder, 
en. den, ſom bryder en ſluttet Fred. 

et. Sendebud, der forkynder, 
tilbyder, beder om Fred. "At, fendt ham 
m. Fredsbud, bu Trolden forjog. Pram. 
Fredscongres, en. hvor Fyrſters Sende⸗ 
bud, ell. Fyrſterne felv, møde for at handle 
om BE; Fredemode. Fredsdommer, 
en. Øvrighedéperfon, ſom er fat til at 
holde Fred og Orden, og til mindelig at 
afgiore Toiflgheder i ef viſt Diſtrict. 
Fredsdragt, en. modſat: Krigsdragt. 
Fredofeſt, en. Feſt, i Anledning af en 
fluttet Fred; Fredshsitid. Fredoflag, et. 
Flag, fom $ 

for ” 

eiſes p. Krigsttibe, Des under - 

⸗ 
e 
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Krigen komme (fredeligt Krende, ell. ſom der; rolig, uforſtyrret. ”5 
reiſes len beleiret Fæftning, der vil overgive jern var lege fmedet om t. Grvædd.” 
fig 0.d. (Stilſtandsflag.  Sredsforbund, Klim, 175. At tilbringe fine Dage 

ing, en. Underhandling ved er Freds⸗ fredfommeligt Sind, fredelig Tæntemaat 
møde,  Sredsforhald, ef. fredeligt For⸗ ”Den Fredſommelighed, fom den Lade væ 

en. den, (om mægler Fred, bidrager til af vettet t. Krigsſtib. 
ſlutte Fre 
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Fredspagt, en. d. f. ſ. Fredeforbund. Freidig, adj. [uvift om af det J. ſres 

Tid, da man hår FredictLand. Freds- dig at nyde, og vel at anvende en Gave 
tilftand, en. fredelig Tilftand i ct Land; man takker Giveren værdigft.” Rah$. “O 
Fredstid. Sredsunderhandling,gen. pl —er, om han m. en freidig Aand enfoldig nr 
U. om en Fredeſtuinins · Fredövilkaar, ker dig fin Haand.“ Rein. — Deraf: Sri 

ſ. . under hvilke Fred bydes dlgbed, en. ud. pl. ”Den hoimodige Srå 
ell. fluttes. — fredegod, adj. fredelſtende, dighed, "hvormed Frederikshalds pet 
fredfiær, og derved velgørende ell. god. bragte Fædrelandet dette Offer.” Rahbet. 
»Da var han ikke længer, fredeged, men Frek, ſ. frak. 
ftolt og herſteſyg.“ Dhlenſchl. Hakon I. — Frels, adj. [J. friåls)] fri, fribaaren 
fredelig, adj. 1. tilbsieliget. Fred, freds filter; fritagen for Skat. (foræltet.) 
elſtende. Et fredeligt Sind. At overfalde FHrelfebrev, et. Frihedsbrev. i 
et fredeligt Land, 2, ſom har Fredt. Hene Frelſe, cn. ud. pl. [J. Frialsi, Frels. 
figt; fom lover Fred. Et fredeligt rende; Befrielſe, Redning. Det er let at vx 
en fredelig Efterretning. 3. tolig, uden frimodig, naar Belfen forefommer 3 
Krig. En fredelig Periode i Hiſtorlen. — ren,” Baftholm, ”Gftevdi det moralſte On 
Derxraf: Sredelighed, ef. ud. pl. — fred⸗ erkiendes f. det verſte, bruges Frelſe if 
ſom, adj. f. under frede. om Befrielfe fra dette.” Måler, 2 Ei 

Fredag, en. pl.-e. ſIsl. Friådagr. A. kerhed. 3. Frihed; forældet. ”QNoget, fon 
6. Frigedag. E. Friday. N. S. Friis han fiden, naar han kommer i fin c3 
dag.] den ſiette Dagi Ugen. Dies Veneris. Frelſe igien, benegter.” D. Lgv. I. 15,2, 

Frede, v. 2,1. holde Fred over, be: Srelfe, v. 2.,2, [ISl. frelsa. Et. 
ſtierme v. Indhegning o. d. At frede fine frålsa.]. redde, befrie, udfrie. At frek 
Marker. En fredet Skov (Fredftov.) 2. fe af Livéfare, pan har frelſt mig 

ra Døden. Cu frelſt Samvittighed 
fin Skov. — Fredning, cen. Gigrningen " fri for Nag, Uro. = frelſerig, adj. fom 
at frede, hegne. Ofovenes Fredning. yder megen Hitlp, giver Mange Ireiſe. 
Sredflov, en, En indhegnet Skov, hvöorDen ædle Skare, ſom — ſteg frelſerig i 
Kreature ikke tillades at greſſe. — frede morke Fængfler ned,” Foerſom. — Freljæ, 
ſom, adj. faf frede, 2.] 1. ſtaanſom. At en. pl.—e. den, ſom frelfer andre, Beu 

om over fin Skov, over ſine dens Frelſer. (J. Frelsari.) 
Bønder. (V. S. 0.) 2. fredfom og freds -. Srem, adv. ISsl. framm, og ſaaledeti 
fommelig, d. f. ſ. fredelig, 1. (Jél. frid- en Deel af Jylland.) ſom 1, tiltisndvyk 
samr, fridsamligr.) ”&t uovervindeligt ver en "vedvarende, uftandfet, videre forb 
Mod i det fredfommeligfte Hierte,” Kamp: fat Bevægelfe t. ct Sted. (modſat: tilbege. 
mann. ”Den fredfomme Borger.” Rahbek. Fienden drog uhindret frem. At hlelpe 2 

" 8, fig, ſom vidner om, pajjer for Fredeti⸗ frem, At gaae, komme frem, — frem v3 

4 
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Khage 22 hen Hi et Sted og tilbage iglen. 
It gaae frem og tilbage p. Gulvet. (Hera f- 
tfammenfatte Ord: rive, frembielpe, 
remſtode, 0. fl.) 2. en Bevægelfe eller 
andling, hvorved noget kommerl for Das 
in, til Syne. Drengen vilde ikke komme 
rem af fit Sklul. Erterne begynde at kom⸗ 
y frem. (Heraf: frembringe, frembryde, 
temelſfe, 0. fi.) (ivf. fremme.) compar. 
remnere og superl. frentmeft, f. nedenfor. 
» fremad, videre frem, længere frem mob 
GSted, ſom er foran. Fremad p. Veien. 
het bevæger fig fremad (modſat: tilbage.) 
Der feer han m. Fryd t. fin Ungdom til 
age, og' fremad m. Trøft t.-fin Grav.” 
fr. Guſdb. 4. frem har i &Gammenfæts 
inger, foruden de ovenfor (1 dg 2) angivne, 
enkelte Ord, ſom iſer høres hos Almuen, 
gſaa Bemarkelſen der; i Modfætning t. 
eg. Saaledes f. Cm Fremaxel, (p. en 
zegn) Frembeen, (Forbeen) Sremlæs, (man: 
tager aldrig For læ 6) Fremvogn. 
Jremsande, v. a. 1. frembringe, ſtaffe 
om ig at aande. (Foerſoms Digte. 1818. 

12, É 

Stemarv, en. ud. pl. i vore ældre Love: 
tnærmefte nebftigende Slægtninget(Srem-z 
wingers) Ardemaade. 
Fremarving, en. pl.-er, Arving i ned⸗ 
igende Linie. (Moth.) 

temavle, v. a. 4. avle, frembringe, 
toducete. (Moth.) ”Glæden fremavles 
aterledes end Frygten.” Synefius v. Blod. 
Sen beld og Gavn fremavlet har af Tab.” 
lin, — Deraf: Sremavling, en. 
Sremcrel, en. den forreſte Axel p. en 
n. (Mo . 

fmen, et. pl.d.f. Forbeen hos Dyr. 
lit, et. pl. d.ſ. Synets Retning 

mad; og figurl. et Blik mod Fremtiden. 
8 en maaſkee endnu vidt fiernet 

Ftemblomſtre, v. n. 4. (er.).blomſtre 
Km, fomme ft. at Momſtre. — fig. frem⸗ 
mime, opftage. »Vi have feet faa mange 
dte Forhaabninger fremblomſtre og igien 
cudisne. Mynſter. i 

embromme, v. n. 1. (har,) komme 
fammende ell. pralende frem. "Gan, ſom 
rt ftek frembremme f. fin Tid og Frems 
i w bet flere Navn af Jordens Ben,” 

cſen. 

Fenbringge, v. a. 3. (f. bringes) give 
arelſe, føde af fig. Dette Land frem⸗ 
anger Alt hvad Inddyggerne behøve. 
ieldnere for: bringe frem, frembere. "For 
| efterfeve Kongens Befaling, frembragte 
tandten deres ICrende.” Wandal.) 
Irmbringelfe, en. 1. Gierningen at frem⸗ 
"ge, "Den ftore Naturlov, at Frem⸗ 
ngelfe er betinget v. Undergang." Oluf⸗ 
i 2, untertiden ogſaa ho6 Nyere: det, 
2 er ftembragt 3. Produci. Naar Nas 

— 

turen, vverladt i fig felv, udbreder fine 
tuſindſlags Frembringelſer. Myanfter. De 
Xandsværfer og Srembringelfer, hvori Na⸗ 
tionernes Zilværelfe" nedlægger nogle af 
fine bedſte og varigfte Frugter.” MM.  . 

Srembrud, ct. det, at noget bryder frem. 
Dagens Frembrud. 

Frembryde, v. n. ſbryde frem. Da 
Golen frembrod. ”€t Suk frembryder 
fra fulde Bryſt. Pram, "Gom et £yé,-der 
finner i'et mortt Sted, indtil Dagen frem⸗ 
bryder.” Menfter. "Den frembrydende Nat 
ængfter ham.” Rabbe. 
Frembyde, v a. 3. Gf. byde.) byde 7 
et, ſom lægges el. viſes frem, ſom er ti 
ede. — Deraf: Frembydelſe, en. 
FSrembare, v. a. 3. cf, bære.) bringe 

noget tilſtede for at viſes el. bydes. 
frembære Mader. Figurl. At 
Bon, Hilſen, Takſigelſe. 

Fremboie, v. a. 1. boie frem ad. frem⸗ 
boiede Horn. ” j 

Sremdeles, adv. end videre, desforuden, 
dernæft, derefter. , 

Fremdrage, v.a.3. (ſ. drage.) 1. bringe 
frem f. Lyſet, giore bekiendt. Han har 

frembære en. 

; fremdraget mange ubekiendte Efterretnin⸗ 
er. an — fremdrager undertrykte 
Ed.” FJ. H. Guldberg. 2. henleve, tils 
bringe. At fremdrage ſit Liv i Trang og 
Sorger.De Livet uden Frygt fremdrage, 
Rein. (Som v. m. for: drage rem, fun i 

"poetik Stiil. ”Fra BVeften- feer jeg . dig 
fremdrage.Rein.) 5. 

Sremdrive, v. a. 3. (ſ. drive.) drive 
en ad; figurl. fremſtynde; frembringe 
urtigere. J 
Fremegge, v. a. 1. fremſtynde, bringe 

frem v. at egge. (Moth.) 
Fremelſke, v:a.1. opelſte. "Den, der 

fætter ftørre Xrec I at fremelſte ypperlige 
Frugter, end i at bramme m. umodne.” 
Rahbek, 2. fremme, befordre, At frem⸗ 
elffe Videnſtaber i et Land. "Hvor Rig⸗ 

Xt, 

"bom og Velſtand nærede og fremelſtede 
' Konfter.” O. Guldb. “At fremelffe patri⸗ 
otiſte Folelſer i den unge Borgers Bryſt. 
Engelstoft. »Tidligt nedlagdes og frems 
elſtedes hos ham en Ridderaand,” Rahb. 

Sremfaren, adj. v. forloben, forbigan⸗ 
gen. ”At vi iktke, ſom de uſtiellige Krea⸗ 
ture, hverken teenke p. det Fremfarne, ell. 
det Tilkommende. P. Tidemand, 1554. 
”Kun de fremfarne Dage bejfue de fra. den 
gøde Side; thi de ere. forbi. "Maling. 
"Dan frygtede, at de fremfarne Tiders 
Bedrifter ſtulde glemmes.” Wandal. (Jel. 
frammfarin, dod.) 

Fremfart, en. Gierningen at fare frem, 
at fordes fremad. ”Denne Mangfoldigs 
heds Fremfart p. Veien. 1 Macc, 6. 41. 
(ſ. Sremfærd, 2.) …. ' 
Sremfor, præp. forud fars mere eud 
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"— gremfor—Gremfafe. 
någen ell. noget andet. (præ.) Han har 
udmærket. fig fremfor alle de sprige. fan 
ber hiclpes fremfor nogen. (Derimod: 
fæt Stolen frem for Bordenden.) 

Fremfordre, v. a. 1. fremkalde, fordre 
at een ſtal fomme frem. "De maatte dog 
ofte indfinde fg; og altid naar de bleve 

» e Guldb fremfordrede. 
emfuſende, adj. v. og adv. ubefindig 

Aſeh |; at handle. At bære fig frem⸗ 
fufende ad. = Sremfufenhed, en. ud. ge 
ubefindig Jilſomhed i Handlen. (Bagg. 
Klim. 145.) "fan var fnarraadig uden 
Overilelſe, hurtig uden Fremfuſenhed. 
Vogelius. 

remfærd, en. ud. pl. [Sol. Framm- 
ferdi.]. 1. Adfærd, Opførfel. 2. Frems 
gang ; Fremreiſe. ' i 
, Svemføre, v.a.2. f. føre frem. "Med 
ſtabende Almagt ſtal den ſtedſe fremføre 
nyt Liv, nye GSleder efter Sorgens Mørke.” 
Mynſter. 2. fomme frem med, anføre. 
»Hun kunde el f. Braad og Guf et Ord 

" fremføre.” Holb. P. Paars. "Førend vi 
endnu ere Stand t. at fremføre en enefte 
und Zanfe if vort Modersmaal. need. 
le de Grunde, han fremførte, kunde ikke 

overbevife mig. — Deraf: Fremforelſe, en. 
(Notf.) , 

Fremgaae, v.n.3 [f. gace.] træde frem, 
vife fig. (fielden t denne Form. S. gaae 
frem.) ”Ham er det paalagt — iffe at 
aae fom gemene Foli, men at fremgaae 
om en Brudgom af fit Kammer, fom en 

" Delt t. Seierſlaget.“ Baggeſen. 
Fremgang, en. ud. pl. 1.'videre Fors 

— Under Sagens Frem⸗ 
gang. Det er Kundſtabens Sremgang, 
og itte Oprindelfe, vi her ſtal betragte. 
O. Guldberg. 2. Heldz det, at noget lyk⸗ 
kes, gaaer frem ad. At have god 5. i et 
Foretagende. At gisre F. i Studeringer, 
Lærdom. ”At du vil give Sremgang t. 
enhver, ſom ftræber tilberligen 1 lovligt 
Kald.” Mynſter. — Fremgangomaade, en. 
Maade, at gaage frem, at handle paa; 
Sandlemaabde. "Der anklagede man, fnart 
hans Henfigter, fnart hans Fremgangs⸗ 
maade.” Mynſter. 
EFremglide, v. n. 3. [glide.) 4 hoiere 
Still: glide frem, ſtride fremad. ”Over 
Jorden. hen fremglider alt ca haabfuld 
Morgenrgde.” F. Guldb. — Fremglidning, 
en. det, at noget glider frem. 

imte, v. n. 1. (er.) blive fynlig 
tenkelte Lyéglimt. ”Hift og her fremglim⸗ 
ter noget af Hemmelighederne.“ Guldb. 

Sremgrye, v. n.1. (ex.) griner, frem⸗ 
bryde. . Naar Worgenen fremgryer. See 
hver ſenranden ag igien fremgryer. 

frem. 
re (Grund ins 1. ſtynde fig frem, ile 

844 Fremherſte — Fremlede. 

Fremherſte, ve mn. 1. " 1. herſte frem 

Andre, være fortrinlig herſtende. (nvt 
”Den fremherffende og mægtigen to 
gende Folelſe f. Fre.” Sibbern. 

Fremhielpe, v. a. 3. [f. hielpe.J bic 
een at komme frem; uegentlig: fremme, | 
fordre. 

olde, v. a. 3. [f. bolde.] ta 
frem, holde frem. 2. holde ved, bfive | 
m. noget. (Nu ufædvanligt ligefom Cal 
Fremhold, et. ordentlig Følge efter hb 
anken. continuatio, Re.) 

emile, v.n. 4. d. f. f. frembefte. ” 
vinter atter, Himlen ſmiler, og Sole 
fin Glands fremiler.” Storm. "Wenn 
fremilende Natur.” Bagg. — Deraf: Fre 
ilen, en. ”Maalet for vor Sremilen.” Ba; 

Fremkalde, v.a.2. faldecen t. at kom 
frem. Han blev fremkaldt f. Retten. 
give Anledning til, frembringe. At fre 
alde en Foreftiling, Tanke. Da han: 

almegtig Torden kaldte Himmelen 
Jorden.“ — "Staal dog mit hoie Re 
fremkalde dig af Natten — o Saab.” Gva 
3. fig. fremme, være Aarſag, Anledni 
til. De Steder, hvor BVindſkibeligt 
emkalder Velſtand. Mynſter. — Da 
remkaldelſe, en. pl.-r. 
Fremkaſt, et. på. d. ſ. Gierningen 

kaſte frem, kaſte foran fig. prøjectio. lg 
Stemfogle, v. a. 1. fremkalde, fru 

bringe v. Koglerie; fremtrylle. Arn 
maaſtee fremfogler et Lyn p. ming 
nende Iſſe. Hertz. "De beftælende 9 
fler, ſom — Oldtids talende Daad 
Fogle f. ſtuffede Die." Samme. | 

remfomme, v. nD: 3. (er.) f. ko 
gage frem, træde frem. 2. —* 
me frem af. Naar de fremkomme og 
des og falde fra hinanden.” Mynſter.. 
Sremfommelig , adj. ſom fan befi 

En fremkommelig Vel. Her er ikke fra 
kommeligt. (dagl. ZF. Treſchow.) 

Fremkomſt, en. Gierningen, at £ 
frem, komme tilfyne. "Jordens Sremt 
af den flydende Maſſe. Rothe. ”Det 
geme, hvis Fremkomſt og Stomſtring 
itte begriber. Mynſter. " Denne år 
nes affondrede SFremfomft.” Orſted. 

Fremkonſtle, v. a. 1. frembringe 
v. en upaſſende Konſt, fremdrive, frem 

. en unaturlig Maade, ell. imed 
ftandend Matur. Han vifte en 
et Sorg, Deeltagelſe, Beſtedenhed.SF 
konſtlet Lune.” Rahbek. Diſſe Beerter 
fremkonſtles i vort Clima. 
— ct. aidlaan t. Andre af 

man felv har laant. Srem! 
Fremlade, v. a. 2. at 

frem for een, Gan blev fremledt for 
gen. (V. 6, bp. É , 

Fremlede, v.a.1. hielpe een frem 
at lede ham. Itle altid er den få 
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fettelig i at fremlede Andre,” Malling. 
"Gu evig Magt Alt t! et uforrykket Maal 

eder.” 6. Bli er. 2. d. ſ. f. ein⸗ 

e. »Diſe Grundfætninger, der havde 
et ham felv faa megen Umage at frems 

lede, ſammenpaſſe, berigtige. Malling. = 
fremledning, en. Gierningen at lede frem. 
Rott.) 
Fremleden, adj. v. [af lide.) fremfaren, 

abigengen. Sremledne Tider. (Moth. ) 
Fremleie, en. ud. pl. Handlingen, af 

aleie til en anden, hvad man felv har leiet. 
Fremlokke, v.a.1. lotte cen t. af oms 
u fem, Ofteſt figur. At ville frem⸗ 
oe Dyd v. Belsnninger, er ofte fun at 
fe Egenuytte og Forfængelighed Næring. 
Fremlyne, vin.1. fare frem, haſtig ſom 

oæet. (Pram.) . 
fremlyfe, v. n. 2. vife fig klarligen; 
umftinne. Det ædelfte Hierte fremlyfte 
hendes Smiil.” Rabbet. "”Vaar den næfte 
xz fremlyſer. anker, 1. neget, ſ 
remlæg, et. p̃l. d. ſ. 1. noget, ſom 

ralæggee fe ér i en Retsſag. 2. færd. 
u meget Straa, ſom Tarſteren p. een⸗ 
cag mudper frem i Laden fil at tærte 
aa. Moth. Ek 
fremlægge, v. 23.3. (I. lægge.) femme 
im med, lægge frem for cen. 
løs fremlagt i Retten. 

gelfe, en, 
rmlæs, et. (jvf. frem, 4.) det Læs, 

m lægges foran pe en Vogn. (modſat: 
æs.) Moth ' ' 

at mont Feber AM. vinder feemad ; at Må ober ell. rinder fremad. 
bandets —2 
Femmane, v. a. 1. faae cen t. at kom⸗ 

it frem v. Maning. ”At fremmane a 
Atidens Grave Staternes Skytsaand. 
agelstoft. i 

fremme, adv. i en med frem, 2. bes 
kortet Betydning: paa Stedet, med 

greb om at være fynlig, være foran 
herimod frem, i famme Forhold, fom 
ku t. biemnte , t. henne, ud t. ude 
hv. her Bemeerkelſen: til fed et.) 
kg var fremme, længe førend han kom 
um. Dan var 
forte Act. 
Stemme, v. 2a. 1. ſA. &. fremian. Jel. 

temia.]) være Xarfag i at noget gaaer 
"mad; bringe noget f. Fremgang; bes 
mlte, fremhielpe. At fremme en nyttig 
ag. At fremme en Henfigt, fremme fin 
— Maaſtee Tyranners Sværd med 
d din Billie fremmer.” Zullin. — "Man 

Ye itke let om at fremme det, der umid⸗ 
fibart maatte anſees f. noget ondt eil. f. 
8 Zilbagegang — og figer iffe at fremme 
Min befordre) cens Fald, Undergang.” 
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min egen Fodeby. 

Brevet 
— Deraf: Frem⸗ 

pl. d. ſ. Gt Lob fremad; " 

fremme (p. Skuepladſen) Schytt 

Sremme Fremreiſe. 

Fremme, en. ud. pl. det, at noget frem⸗ 
mes. Bidenſtabers, Handelens Fremme. 
Sremmed, adj. n. fremmedt (ell. efter 
nogle: fremmet.) [Gl.T.ſremid, ſremed. 
A. S. ſremd.] 1. fra et andet Land, uden⸗ 
landſk. (extraneus, exterus, alienus,) 
Fremmede Nationer, Skikke, Dyr, Varer. 
En Fremmed (Udlænding.). 2. ſom itfe 
horer Huſet, Familien ell. et viſt Selſtab 
til. Ar tage ct fremmedt Barn til fig. — 
Sremmede, pl, de, ſom komme ell. indby⸗ 
det t. Beføg i et Huus. At bede Frem⸗ 
mede. 3. ſom tilhøver Andre. (alienus.) 
Fremmed Eiendom. Fremmede Penge. 
*Fremmed Mad fmager bedft.” 4. uved⸗ 
kommende. At blande fig i fremmed Han⸗ 
del, i fremmede Bager; tage fig af frem⸗ 
med Sorg. 5. fom ev uden Kyndinge, 
Benter, Slægt, ubekiendt. At være frem⸗ 
med. paa et Sted. Jeg er nu fremmed £ 

6. ſelſom, beſynderlig, 
ufædvanlig. Det forekom mig ganſte frem⸗ 
medt. 7. ufyndig, uerfaren. J denne. 
Gag er jeg ganſte fremmed. (At være 
fremmed ved noget 3: uvant. Moth.) 
Sremmelig, adj. og adv. [af frem og 
fremme. ] bom gisr Fremgang el."har 
giort Fremgang. Han er ikke meget frem⸗ 
melig i fine Arbeider, Studeringer. At 
lave fremmelig til Barſel. ' 
Fremmere, fremm 

compar. og superl. af frem. At ſtaae 
fremmere, —— t Naden. ”SÉytterne 
git fremmerft i Gæren.” 1 Mace, 9,11. 
Lan holdt fig hos de fremmerfte,” A. S. 

(eler fremmerft) 

- 

Bedel. (Deraf ogſaa det hos Almuen brus 
gelige Sremmers, ct. det fremmerſte Huus⸗ 
rum, hvor der brygget, bageé 2.) 

Fremmylre, v. n.1. komme mylrende 
frem, bevæge fig frem i en tet Hob. Den 
af Portene fremmylrende Folkemengde. 
"Starer af tykt fremmylrende Bier.” Fis 
bigeré Homer. 

Srempant, et. Pant, hvorpaa cen har 
[aant t. en anden, og ſom Panthaveren 
igten fætter i Pant hos en tredie. "Pants 
haveren maa ikke pantfætte Frempantet f. 
hsiere Sum, end han felv har det for.” 

e. 
Frempible, v. n. 4. komme piblende 

frem. Vandet frempiblæ af en Klipperift. 
”iinder dens dybe Skrammer frempibler 
Dodſené Flod." Ohlenſchl. 

Frempine, v. a. 10g 2. ff. pine.] bringe 
frem, bringe f. Dagen v. at pine, el. v. 
megen Zvang. et var fom om han 
ſtulde frempine hvert Ord, han ſagde. 

Sremrage, v. a. og n. 1. act. rage noget 
frem. 2. neutr. være fremftaaende over 
noget lavere. Et fremragende Taarn. — 
Deraf: Fremragen, Fremragning, en. 

Sremreife, en. RNelfe, ſom gaaer videre 
frem ; Heureiſe. (modſat: Tilbagereiſe.) 



FÅ 
Frewurytke — Frewſtyl. 

Fremrytte, v. a. og n. 1. rykke frem. 
De fremrykkende pære. Den allerede frem⸗ 
rytfede Xarétid. — Fremrykken, Frem⸗ 
arykning, en. Gierningen at xykke frem, 

Sremrætfe, v. 2. 3. ræffe frem. Med 
fremrakt Haand. 

Fremſagn, et. 1, noget ſom fremſiges. 
2. Gagn om Fremtiden. 

. og Lyft.” Pram. 

Sremfcende, adj. v. ſom feer ud i Frems 
tiden, har Stælcevner t. at kunne beregne 

Fremtiden. 
Fremſende, v. a. 2. ſende noget hen t. 

cen, t. et Sted. ”At fremſende og tilſende 
bruges ifke lettelig om Perfoner.” Måler, 

Fremſige, v. a. 3. (f. fige.) fremføre 
med Ord, i Tale. At fremfige et Digt. 

Fremſigt, en. Fremfyn. (br. ſteldnere.) 
»ead Onfkernes Regnbue ſtedſe forſtisnne 
mig min Fremſigt. Baggeſen. 
——2 v. 2.1. flaffe tilveie, til⸗ 

veiebriage. ”At fremſtaffe Beyiis f. nos 
get.” Orſted. 

Sremftitfe, v.a.14. fremſende. »At han 
hvorken felv funde møde, o⸗ll. fremſtikke fin 
Fuldmægtig.” D. Lov. . 
Heem ingre, v.n.4, [yde ſtingrende fra 

et ſernere Sted. ”Fra muntre Naboftes 
der fremſtingrer Lyd af uforftilte Glæs 
der.” Pram. … 

Fremſtinne, v.n.1. viſe fig i ſtinnende 
Glands; fremlyſe. “Hvor fremſtinner vor 
Klærlighed m. de klareſte Straaler, i Med⸗ 
gang; ell. i Modgang?“ Baſth. ”Langé 
aabne Kyſt fremſtinner Liv og Munterhed 

2. 3) viſe fo , Qabenbare 
fig. ”Det Sande, der fremffinner igien⸗ 
nem Fabelens Morke.“ Guldb. b) fig. vttre, 
vife fig t et fordeelagtigt eys, i en betydes 
lig Grad. ”Denne Elffværdige, hvis frem⸗ 
friunende gortrin han uden Avind beun⸗ 
rede.” Rahbek. 

” Sremføride, v n. 1. (er.) ſtride frem ad. 
”Dag forfvandt, og Nat fremſtred, iført 
fit forte Ogtte. Ingemann. — Fremſtridt, 
et. P . v e 

Tid giort ftore, Fremſtridt. 
Sremflyde, v.3.ogn.3. (f. flyde.) 1. 

finde, drive frem ad. En fremffydende 
Kraft. ”Med driftigt Spring den dog til: 
fidft fremſtyder fig.” Rein. [Bemærtelfen: 
at indſtyde fig, appellere (Colding), er 
forældet. Hos denne Forf. findes heraf 
ogſaa Subſt. Fremſtud (Appellation.) ”Lu: 
thers Fremſtud fra Paven t. en følere Ret.] 
2. v. n. ffyde ud, fpringe ud. Fra Roden 
var fremſtudt en Qviſt. ”Hvo har opda⸗ 
get den Rod, af hvilfen de bittre Frugter 
fremflyde ? ” Mynſter. 

Sremflygge, v. mn. 1. kaſte Skygge frem 
ellgi betydende Afſtand. (ufædvani.) ”Tems 
plet i ſnevre Dal fremſtygger.“ Hera. 

Fremſtyl, et. det, af noget ſtyller frem, 

J * 

i - 

1. et Skridt, Trin fremad. . 
2, Fremgang. Denne Videnſtab harivor I 

frem. 

æ ” 

6 . Frem ffyl— Bremgilte. 
' OS 

E. nogtt, ſom fremſtylles. Bandets Sec 
ſtyl. — 

Fremſtylle, v. a.1. drive frem d. Gtnl 
(Moth.) Vandet har fremſtydlet Stent 
Fremſtynde, v. a. 1 og 2. ſtynde nm 

fremme Hurtigheden af noget. ˖ ”Dette 
bet Hieblik, han har ventet og felv fre 

ndet,” Kampmann. ”Han beſluttede 
emſtynde det beleilige Oieblik, der far 

ede ham t. hang Maal.” Rahb. — Af fre 
nde. et, Arbeide, -”Gun fod din 2 

emſtynde.“ Ohlenſchl. ”De, der tor 
p. den foreftaaende Fattigdom, ſom der 
fremfryndes.” Rahb. 0 

Sremflæbe, v.n.2. flæbe, trekke for 
Fremſmile, v.a. 2. fremkomme, viſe 

ſmilende. — poet.aet.frembringe, frem! 
v. Smiil. Hun, ſom fmelted dette Hie 
ſom fremſmiilte diſſe Taarer.” Ohlenſ 
”Dtin Glædens Siæl, ſom -ber m. &: 
Glands hver Dyd fremſmile. Focrfan. 

Sremfnige fig, v. rec, 3. (i. frig 
komme ſnigende, uformerkt frem. ”€ 
fremfniger fig Nag blandt Hœrens rol 
Snyéler.” pers. U 

SFremſpire, v. n. 4. ſer.) komme fr 
lp Spire, vore frem. Blomſter, fre 
pirede under Øncen. 's min Dugſtt 
remſpirede Glædens yndigſte Knop. Evc 
— Deraf: Fremſpiren, en. 

Sremfpringe, v. n. 3. (er.) frei: 
* Pludſelig. fremfprang en Tiget 
uſten. FL 
Fremſprude, v. n. 1. (er.) komme føl 

dende frem. Den fremſprudende 30. 
Sremjtaae, v. n. 3. (er.) ſ. Kaas. 

træde frem, fremſtille fia. Der om faser 
Vidne 2. (f part. act.) fremſtas 
fom ſtager frem over ell. uden for nog 

Sremftamme, v. 2. 1. fremfige f 
mende.“ Saa fremftemme i barnlig K 
umyndige Læber faderlig Dad.” Der. 

Fremſtand, en. ud. pl. (aſedvanl.) Gi 
ningen at ftaae frem; Fremftaaen. ”$a 
Eraftfulde. SFremftand,” Baggeſen. (Ladt 

. 219.) 

* 

Fremſtavn, em pl.-c. Forſtavn af 
Skib. (Moth.) 
Fremſtavne, v. n.1. jvf. ſtavne un! 

Stavn. ”Mené en aarvadgen Storme 
— fremſtavner lengſomt fra det hoie % 
ben.”Frimann. . 

Sremftige, v. n. 3. (f. flige.) for 
frem, gade frem. Da han tremfleg 2 
Zaderftolen. Han kom fremſtigende mø 
fange Skridt. Nyſtabte Aar, fom nu ( 
blidt fremſtiger af Evighedens Stige 
Evald. ”pvo ſaage de Evner ved dit Bi 
fremftige.” Rein. 

Fremſtikke, v. a. 3. (f. ſtikke.) Mil 
At komme fremſtikk m. neg 

Fremſtille, v. a. 1.'. foxe, Fringe fro 
At fremſtille & Vidne, frenſtitle ses | 

— 



' 

Frewſtile · Freingib. 

lngen. 2. foreſtille, gisre beffuellg, afs. 
ilde (ſaavel om Tegning, fom om Skrift 
i. Stiil) Han har ikke klart nok frem⸗ 
illet Sagen. Denne Begivenhed har han 
remftiliet meget levende. — Deraf: Frem⸗ 
bling, en pl. er. pandlingen at frem⸗ 
lille noget (det T. Darftellung.) — 

317, Fremtid — Fremvælte, 

Sremtids Slægter ville beundre ham. J 
Fremtids Dage. 
.Sremtindre, v. n. 1. (har.) viſe fig, 

fremſtinne, tindre. Naar enkelte Stierner 
fremtindre p. den morke Himmel. ”'Den 
Hoihed, hvis Glands fremtindred faa ſtisn 
af dit førgende Hie.“ Pram. 

Sremtrin, et. pl. d. f. Fremgang, Frems kemftllingegave, Sremftillingsfomt, en, 
kk, Konſtet. af gisre noget beſtueligt, ſtridt 
er i Skrift. 
emine, v. mn. 1. (er.) fremkomme 
ialende, eller en ſtor pg tæt Mængde. 
de fmftimle i redſomme, falrige Ska⸗ 
tr.” Pram. - - i 
Sremftraale, v.n.4. (har.) bryde frem 
Etraaler. Gom Solen, naar den frem⸗ 
tedler af en Sky⸗ » Hen dnighed ems 
teclede I hver Wine.” Rahb 
Fremſtrakke, v. 2.3. 
FÅ nené. Øab fremſtrakke de folde Gæns 
mt.” Evald. ' 
Ftemſtremme, v. nm. 4. (har.) komme 
teamende ud el. frem. ”AXf det ſtiulte 
kld ftaltivet atter frem e RMynſt. 
Fremſtod, et. Stød fremad, Hundlin⸗ 
tå atfremføde; fig. Fremme, Fremhielp. 
én Omftændighed , der funde give denne 
abordes Tilboielighed noget i, Øine fals 
ade Fremſtod.“ Rahbek. 
Fremſtode, v. a. 2. drive frem v. Stød. 
an blev fremftodt af Mængden. " 
Fremſyn, et. pl. d. f. Gterningen at fee 
rwad, frem for fig (modſ. Tilbageſyn.) 
met mod den Egn, vi ſtulde gien⸗ 
imtciſe. 

Fremſynet, adj. 1. hvis Syn naaer 
ligt (modf. nerſynet, kortſynet.) 2. ſom 
huder, fan forudſee det Tilfommende. 
Jel, fraæmsyn.) 3. fom har cl. troer 
(save Syner, Barfler; ſynſt. (V. 6. D.) 
Ea fremfynet Daare, der ftræffes af 
—5 „hans egen Hierne har'avlet.“ 

ck 
Sremfætte, v. a. 3. fætte, bære frem; 
umfere, forebringe. At fremfætte fin Me⸗ 
ly, fremfætte et Spørgsmaal, — Der⸗ 
Fremſattelſe, en. ! 
emføge, v. a. 2. opføge noget for at 

ge tet frem, ” ' 
Stemtege, v.a.3. tage noget fra et Stcd 
å lægge det frem. . 
Jemterv, en. ub. pl. Tarv, Bedſte, 
frtef i Fremtiden. (Kingo. D. Lov.) 
Por findeg nogen ſom — til Fremtarv 
tgeniede indhegner Lund og tov?” Bor⸗ 
lg, "Staten har Net t. at fordre, at b 
it Borger ſtal bidrage efter Cone t. dens 
xentarv.“ Rahbek. 
PN emtid, en. ud. pl. den tilkommende 
t, "Aldrig føfer jeg, men, binder Frem⸗ 
NS Saab tif Fortid Minder.” J. £. dei⸗ 
sl — Jell. for Fremtiden, efterdags 
Mitte — gen, Fremtids br. fom adj. 

rælte frem, "Com 

Sremtrine, v. a. 3. (ſ. trine.) fremtræde. 
Fremtrylle, v.a.1. frembringe v. Tryl⸗ 

leri, p. en overnaturlig cl. uforklarlig 
Maade. ”Penge ſelv formaae iffe at frem⸗ 
trylle faa overordentlige Særfyn.” Bags 
geſen. 

Sremtræde, v.n 3. er. (ſ. træde.). kom⸗ 
me gaaende frem. — Sremtræden, en. 
( Sremtrætfe, v.a.3 (f. trække.) trætte 
rem. i 
Sremtrænge, v.23.0gn.2. trænge nogen 

frem ad; og neutr. frænge frem. Imod 
fin Villie blev han fremtrængt af Mængs 
den, Det fremtrængende Band. At frems 
trænge fig (trænge fig frem.) ”Mené Kied⸗ 
ſomhed fig tyft fremtrænger.” Rein. 

Fremture, v. n.4. (har.) vedblive haard⸗ ' 
nakket i ell. med noget (ffær noget ondt 
el. urigtigt.) At fremture i fin Ondſtab, 
Vildfarelſe. (perseverare,) 

Sremtvinge, v. a. 3. (f. tvinge.) bringe 
frem, fane frem v. Tvang. ”Du ſom — 
Frugtbarhed fremtvinger.” Reint ” Hvad 
Viisdom ordned og hans Magt fremtvang.” 
Foerſom. 
Fremvandring, en. Gierningenat vans 

dre frem. (T. Rothe.) 
Sremviis, adj. ſIsl. frammvis.]. klog 
paa Fremtiden, forudſeende. (Moth.) 

Fremvirke, v. a. 1. virke til at frem⸗ 
bringe noget; bevirke. Dette har han allene 
ved egne Kræfter —— Overbe⸗ 
viiening fan ikke fremvirkes v. Zvangés 
love.” Birkner. — ”At frenwirke br. ifæv 
om at bevirke v. phyfijte Midler, at nos 
get kommer frem.” Muͤller. — Deraf: Frem⸗ 
virkning, cen. pl.-er.  - 

Sremvife, v.a. (f. vife.) lægge frem f. 
at ſees, vife frem, — Deraf: Fremvüs⸗ 
ning, en. pl. —er, 
Sremvogn, en. ben forreſte Deel af en 

Vogn; Forvogn. (f. frem, 4.) 
Kremvoxe, v. mn. 1. (er.) komme frem 

v. at vore, ſtyde frem; uegentl. gisre 
Fremgang. — Deraf: Sremvært, en. ud. pl. 
It have .god F. Fremvaxt i Videnſta⸗ 
erne. 

" Sremvælde, v. n. 1. (er.) komme væls 
, dende frem.“Hovmods og Vredens nøgne, 
troſtesioſe Ork, hvor ingen af Livets Kil⸗ 
ber fremvælde.” Mynſter. ”Kilten, hvor⸗ 

P 

fra Livets Værd, dets Styrke og Troſt 
ſtal fremvælde. ” Sammie. 
. Sremvælte, v. 2.1. bringe frem ad ved 

N 



at vælte, — Deraf: Sremvæltuing, en. 
Sremvært, en. ſ. fremvoxe. 
Frende, én. f. SFrænde. 
Sri, adj. n. frit. pl. frie. adv. frit. 

[Jẽl.ſri.) 1. i Alm. fom er uden Tvang, 
Yndffrænfning, Hindring; ſaavel m. Heu⸗ 
fyn t. Sicelen, ſom t. Legemet. At være 
fri for Sorg, Smerte, Sygdom, Skatter, 
Hoveri, Arbeide, At blive fri for noget 
(befries derfor.) En fri Mand er efter 
almindelig Talebrug den, der fan handle 
efter egen Billie, uden at være afhængig 
saf en fremmed, el. af Andres Zvang. — 

y 

fri for ftaaer ofte i Stedet for uden. Fr 
At være fri for Neringsſorger. Han er 
itke fri for Fordomme, for Overtro. 
være fri for Synd. Den Shnd er han 

i for, Hun er fri for Mandfolk. (pu- 
ica a viro.) * J Gærdeleshed: a) 

om den moralffe Frihed." Menneſtet er ct 
frit Veſen, har fri Villie. b) om naturs 
ig og borgerlig Frihed. Eu fri Mand 
(modſ. Træl, Slave;) tilforn: adelig (i 
Modh til Ufri, Vorned.) En fri 
hængig Stat. En fri Rigsftad. Cc) itfe 
indfræntet, indfluttet, hindret. Efter et 
langvarigt Fœongſel, er han igien bleven 
fri. — Frit Valg, fri Handel. Vandet har 
fi feb. Han har fri Gang i Huſet. Det 

aaer dig frit for (du har Frihed t, at 
isre det; jeg ſtal ikke hindre dig.) At have 

frir Sprog (Ekunne fige hvad man lyſter.) 
Herrer og Narre have frit Sprog.” — En 
i Plade, Udfigt. Den frie Luft. d) uden 
ersring af andre Ting. En fri Beligs 
enhed. Huſet ligger frit p. alle Gider. 
ladſen ev nu gange fri for Bygninger. 

e) fritagen for Arbeide, At have Efter⸗ 
"middagen, Søndagen fri. At være fri af 
Stolen. Neſikker, tryg. fri for Skud. — 
fri, brandfri, bombefri.) At holde een fri for 
noget 3: filtre ham derfor. (Moth.) g)uden 
Betaling. At holde cen fri (f. Ex. paa en 
Reiſe) 3: betale f. ham. At have fri Koſt, 
Reiſe, Underviisning. At reiſe frit m. en 
Anden. hh) fritagen for Stat, Afgift. 
Gorref : toldfri, tiendefri, ſtattefri, 2.) 

ri Hovedgaurdstart. i) utvungen ; ikke 
bunden ved viſſe Regler, antagne Menin⸗ 
ger, Fordomme (faavel i god, ſom i ufors 
eclagtig Betydning.) Sri i fin. Tale (fri⸗ 

talende), Tenkemaade, Levemaade. fun 
har et alt for frit Veſen. At leve meget 
frit. Du fan frit fige, gisre det (uden Frygt 
el. Zvang.) = Gammenfætninger : fris 
baaren, adj. v, pl. fribaarne. født af 
Forældre, Fribaarne og Trælle. Ogfak 
g. og poet. for: fri. ”Og fpænde det fris 
aarne Rom i Dumheds Aag.“ 6. Blicher. 

Fribager, en. Bagermeſter, ſom ei er i 
Lauget. Fribolig, en. Bolig f. Zræns 
gende, ſom nyde den uden Betaling. 
"bonde, en. hoverifri Bonde. (8. S. O.) 
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At 

fri, uafs 

Sriz Sr 

Sribrev — Frimeſter. 

Sribrev, et. Brev paa en ⸗el. anden & 
hed el. Rettighed; Frihedsbrev, Privi 
gium. (V. &. 0.) En Borneds Fribre 
D. Lov. III. 14.8. Fribrygger, en. 
forn i Kisbenhavn: den, ſom havde I 
ladelfe at brnggg, uden af være i Lang 
(f. Fribager.) Sribytter, en. 1, di 
fom i Krigstid m. væbnede Skibe, ut: 
ftede for privat Regning, gaaer p. Fan 
efter Fiendens Handelsfarteier; en Gay 
2. FribyttertilLands: den, fon m. cl. : 
Tilladelſe ſtreifer og plyndrer i Fiende 
Land. Deraf: Fribytteri, et. Cap 

ibytterflib, et. Caperſtib. — Frit 
oral, en. et Slags Cadetter v. Sai 
rmeen. Fridag en. Hviledag fra? 

beide; modſ. —— — fri 
v. a. 2. (Moth.) frikiende (ſom ér m 
brugeligt.) ifinde, v. a. 3. fritfies 
At — 28 — cen for Straf, for videre 2 
tale. Deraf: Srifindelfe, cn. ”Indb 
bek Srifindelfe maa blive Udfaldet af € 
en.” Orſted. — frifodt, adj. v. 3. f 
ibaaren, (men fieldent.) ”DS frifedte 

Aaget han bød.” pers.  Srigrve, va 
fætte i Frihed, giore fri. At frigive 
Xræl. igigre, vi a. 3. befrie, 
Frihed, ſtaffe Frihed. (Moth.) 
haandstegning, en. Tegning, fom gi 
p. fri Haand, uden Maal el. uden at 
fætte Linier. Frihavn, en. pl.-'e. Ha 
hvor alle Nationers Skibe Éunne indu 
og oplægge Bare uden Toldafgifter. Å 

d, en. f. nedenfor. Sri en. 
aron. Friherrinde, en. Friherr 

Huſtru. Friherſtab, et. Baronie. 
olt, et. En rund Freklods ell. 
ing af Zougvært, ſom hængeé udent: 
p. et Skib ca. Fartsi, for at hindre 
fra at ſtamfiles. Srifarl, ea. Ga 
tient Landſoldat. 2. tilforn: en 
karl, fon et var Vorned. (Moth.) 
Bien fe: —8 een — rer! 
være or Segsmaal og Beſtyld 
Deraf: Srifiendelfe, en, — fritiobe, +. 
befrie, udfrie v. Penge; fiebe fri. ”At 
kiobe fig.” Rein. Frikort, et. £ 
Styrvolt viffe Kort, der ei kunne 
ringere, end m. et Es cl. en Knegt. 
lade, v..a. 3. fætte i Frihed, give ls 
Fangenſtab. (8. 6. O.) iladen, 
fl i fit udvortes Væfen. (f. fri, 2.1). 
adenhed, en. den Beſtaffenhed et må 
fitaben. (3. 8.2.) 
undom i Haveveſenet. Planter, 
—* dets. ! Sriland (madfat sem, 
opelstes vbænte ell. Drivhuſe.) 
landsurter, pl. Hd rsdeder hr 
Claſſelotteriet: udtrukne Vumnrere, m. 
vig Rettighed. » Srimand, en. Soldat, 
paa nogen Tid er fritaget for Tie 

imefter, en. Haandveerkemeſter, 
itfe er i kauget, og derſor kan maa hk 

SHrilend, et. 
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Zrimodig — Zrifted 

men ifke Svende. rintodig, 
fom har frit Mød, fom vie Till 

U en god Sag, og irer det i Tale og 
bandling. »Denne Wand maatte være 
rimodig nok til at møde Fordomme.” Wan⸗ 
al. Exr frimodi Skrivemaade. At tale 
vmodigt. gaa⸗ frimodigen i Døden. ”Kun 
erved blive vi frimodige v. de Skiebner, 
Caret al bringe.” Mynfter. Deraf: Fri⸗ 

, ch. ud. pl. (jvf. fripoſtig.) 
Frimodi et en naftrlig Folge af en 
stig Cindsforfatning ; Sripoftighed en 
Sirtning af Konft og Forfæt.” Sporon. — 
jrirarer 2 én. 

tefigt Torbund 
rimureri , et. ud. pl pi. hvad der hører * 
rimurere 09 mn — — —— Fripa 
. Pas, hworved cen meddeles gribe i til 
t ——— bort Frihed af Tieneften. (Moth.) 

adj. (NR. &. detf.) alt for fri og 
ridig; —— til utide, p. en upafiende 

dj. 

Baade; ”Vriflig 8,08 uforhommet i O 
—* Sierning.” ”Desmeren * 

fager Sede imellem de Bife.” 
— Cforſtilt frimodig.” ——— men 
den Grund) Deraf: tipofti ighed, en. 
d, pl. — frirsedig, adj. fom har fri 
'gabighed over noget. (8.6.0.) Sri: 
Adel, en. ſtriftlig Tilladelfe (ſaaſom: f. 
: Soldat ft. at giffe fig, ed. Beviis, fom , æ 
orn Officeren gav en Soldat p. af han 
. fri for gteſtab. Reglem. 8 Febr. 1824. 
6. 0.) frifindet, adj. fri af Sind 
1. Tænfemaak. (modf. ſlaviſt, trælleſin⸗ 
dt.) ole, en. S. hvor Børn nyde Un⸗ 
iisniuag uden Betaling. Sriffov,en. f. 
redffov. ds, en. (modf. Penge⸗ 
ris.) 1 Borge . f. ſ. Sriægt ci. Konge⸗ 
gt. iffyds20 Xug. 1784... Sri: 
— vælg naphane. Moth.) f. Krybe⸗ 

en. (Gr ssKA en. (jvf. Fribager, 
tim fter.) friſtaaende, adj. v. ſom ikke 
aaer i æe— — m. andre Gienftande. En 
iitscende Bygning. (f. fri,2. d.) Fri⸗ 
2d, en. 1. en Stad, fom har fin egen 
lgiering. ”De romere 
lcipier ef. Sritæder.” O. Guldb. 2. en 
3tad, hvor Skudnere el. andre Forfulgte 
snae opholde fig m. Sitterhed f. deres 
xrſon. ””Gan giorde fin By t. en Fri⸗ 
ed, Hvor Alle kunde finde Sitferhed.” 
Inltberg- (Pos Troiel for: Frifted. ”Sad 
den finde en 
larm.“) riftat, en. . Stat, hvor den 
site Magt antaget et være hos Folket 
fo, og ſom regieres ved Folkets valgte 
rer tet, vor Negle ageformen er 
motrarife riſted, et. d. ſ. ſ. Fred⸗ 

—— Dos dig jeg har 
et ER fundet.” Rahbek. ”Dit 

go mod din Glædes Fienden” 3. 
midth. (J Legg: et Stød, hvor den 
gende ci fan paagribes af de svrige, 
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Medlem af et viſt hems 
faldet Frimurerorden, 3. 

ſaakaldte Mu⸗ 

læenge; men. 

iftad i fin egen Elſters 

" Fritage — eeertantee. 

of. 9.) — fritag fe, v. a. J. unddrage, und⸗ 

tage fra noget Ubehageligt. At fritage een 
for Straf, Anſvar, Arbeide. 2. løfe, unde 
brage fra en Forpligtelje. ”At fritage Un⸗ 
berfaatter fra deres Lydighede⸗ og 2 Tro⸗ 
ſtabsed.“ Schytte. ”De Mægtige tro fig" 
ofte fritagne f. at handle ædelt. — Rabbet. 
Deraf: Fritagelſe, en. — fritalende, adj. v. 
briftig , frimodig i fin Tale. »Vinen gier 

) fritelende. B. Thott. Deraf : Fritalen⸗ 
Sritime, en. ed, en. ud. pl. (Rahbek.) 

ime, fom "Pave ves tilovers fra Forretnin⸗ 
ger; viletime. »J Meſterens Huus, hvor 
mange Fritimer fra Varlſtedet levnes.“ 

Bone. Fritænker, en. den, ſom tæn= 
fer frit (iſer om den, der i Religionsſa⸗ 

„ger ikke antager KirfensLærdomme.) Fri⸗ 
tænkeri, et. br. om frie Religionsmenin⸗ 

r, eller. Fritenkeres Religlonsbegreber. 
frivillig , adj. med fri Vi lle , efter eget 
Balg, utvungen. ”Srivillig figes den, der 
gier noget uden Tvang, godvillig, af Lyſt, 
gjerne, af eger Orift.” Heiberg. 8 of. vils 
aarlig.) ge fr Krigsfolt (kaldes ogſaa 
absol. Frivill Frivillighed, en. ud. 
pl. Bejtaffenheden, at giore noget frivil⸗ 
ligen.” »Naar den aagieldende negter 
——— af det Samtykke, han ved⸗ 
gaaer at have tilklende ivet,” Ørfled. Sriz 
ægt, en. fri Befordring for Perfoner ved 
Bønderne, efter " Bilfigelfe af Ovrigheden; 
f. Rongeægt, Ko ngereife. 

Srie, vi2,1. [af adj. fri] gisre fri, 
frelſe, befrie. At frie gen af Fengfelet. 
Han friede dem af deres Trængfler.” Pi, J 
107.6. Jeg har friet ham fra traf. 
frie een fra Trældom. ”Golen frier de , 
undne Dampe.” Foerſom. ! 
Frie, v. 1. 1. her. ſSv. fria. N N. G. 

fryen. Goth. fryon", elfte.] begiere t. 
Xgte, beile til. Ingen er ond før han 

jer, og god før han —* Srdfør. (Moth.) 
t frie t. en Dige, t. ” Enke. At frie for 

en Anden. (jvf. beile.) »At frie er at ans 
holde om et Fruentimmers Haand; at beile 
er at beſtrebe fig: for at erholde et Fruens 
fimmee t. Ægte. — En Elſter fan beile 

an kan ikke være længe om 
at frie” P. E. Miller. — Frier, en. pl.-e. 
den, ſom begierer et Fruentimmer t. Wgte; 
en Beiler. Hun gav Frieren Nei. Hun 
har havt mange Friere og flere Elſtere. 
»Ordentligviis gr man forſt Elſter; bli⸗ 
ver derefter Beiler, og tilfidſt Frier.“ 8 
Smidth. == Deraf: Årierord. et. En 
— Tale el. Udtryk i det han beiler. 

en, fom Veller tør dog ingen tale Sris 
erotdet ud,” J. £. Heiberg. " Frierreiſe, 
en. Reiſe, fom en Mand gier f. at beile 
ell. frie. Engelst. (om Avindet. Kaar. 122,) 
Friertanker, pl. Tanker, fom Velleren 
en. den Foreiſktede henvender t. Gienſtan⸗ 
den for fin Kicerlighed. At Bade d Sejrs 
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Frieri— gride. 0  — .frife—Frifte. . 

tanfer, zz Srieri, et. pl. er. Beilen, entimmer, fom deler Seng m. en Dan 
Gierningen at frie, Frieriet lykkedes ikke. uden at være ægtevitt m. Fam; en Sie 
At gade p. Frieri. E frediene. »De mange, ber drive Stille 

Srihed, en. Tilſtand el. Egenſtab, af og fornemme Skisgers fordeclægtige Haan 
være fri (faavel i moralſt ell. borgerlig værk.” Rahbek. S frillebgaren, adj. (( 
Henſeende, ſom i endeel af Adjectivets 
svrige Bemarkelſer.) Villiens F. Menne⸗ $ 
ſtets moralfte, borgerlige Frihed. ”I dags 
lig Tale modfættes Frihed Zvang ell. Ind⸗ 
ftrænfning ; en fri Mand kaldes den, der 
fan ”gisre hvad han vil, handle efter 
Onſte,“ 0. f. v. Howitz. — At .fættes' i 
Frihed (leslades af Fængfel.) Smed for 
Skaͤtter, Hoveri, Krigstieneſte. F. i at 
tale, ſtrive, i Opførfel. (pl. Friheder, br. 
fun: i viſſe Bemeerkelſer: 1. Rettigheder, 
Forrettigheder, Privilegier. Denne Pros 
vinds har fra gammel Tid adſtillige Fri⸗ 
eder og Rettigheder. 2. At tage, tiltage 
g Sriheder, uſommelige Sriheder, i 

fin Opførfel mod cen.) = Frihedsaand, 
én. ude pl. en Aand, fom elſfer Frihed, 
ftræber efter Frihed; herſtende Aand el⸗ 
ler Stemning, fom medfører Kiærlighed 
t. Frihed. (Vord. Brun.) Frihedoal⸗ 
der, en. Alder, hvori Frihed elſtes el. her⸗ 
ſter. Græfernes Frihedsalder. ”Befalinger 
og Forbud, der faa lettelig friſte Friheds⸗ 
alderen (Barndommen) t. Overtrædelfe.” 
Rahbek. Srihedsbrev, et. 1. Brev, 
hvorved een meddeles fin Frihed, 2. Brev 
paa Friheder, Privilegier. Frihedsdrifr, 
en. Menneſteté medfødte og udviklede Drift 
t. Frihed. (Mynſter.) Seihedebelt, en. 
⸗En f. Friheden fæmpende Helt. (Bagge⸗ 

, fen.) ” Srihedslyft, en, Lyſt, Kiærlighed 
t. ed, Srihedsminde, et. Mindes⸗ 
mætte opreiſt t. Erindring om erhverved 
rihed. Srihedsprædifant, en. den, 

ſom uophørlig taler om Frihed og t. dens 
Roes. (Rahbek.) Frihedsret, en, Ret 
el, Rettighed, ſom grunder fig i Menne⸗ 
ſtets Frihed. »Den førfte naturlige Fri⸗ 
hedoret, at være fin egen Dommer.” Schyt⸗ 
fe. Frihedsruus, en. ovérvættes Glæde 
over en erhvervet; virkelig ell. indbildte Fris 
hed. (Rahbek.) Frihedoſtand, em den 
Zilftand, hvori Menneſtet, ell. en anden 
Skabning, nyder fn naturlige F. “Heſte, 
Ørng, gaar, faae man roligen at græffe i 
deres f FSri 
hedsſyge, en. vordentlig, umaadelig Fri⸗ 
—B Srihedetab, et.” Tab, Bere⸗ 

velſe df Friheden; det, af mifte fin F. 
”Det Frihedstab, ſom paafores Tyven.“ 
A. Orſted. Frihedstræ, et. Et til Tegn 
p. Frihed plantet Træ. Frihedsven, en, 
Elſter, Beſtytter af Frihed. 

Friligen, adv. [af fri.] reent ud, frit, 
uden Dsigsmåal, ”SMMan ſtal lade Muns 
ben friligen op, og fige dem det, de itke 
gierne høre,” P. Tidemand. 1564. . 
GSrille, en. pl.-vr, (Sk, Fridla,] Frus 

ørfte Frihedsſtand.“ Schytte. Fri⸗ 

non. L 

Bern) fedt af en Frille, uægte. (Mott 
rillebarn, ct. Slegfredbarn. "Ac £ 

ieg,er et Frillebarn, ſom fødtes dig af 
Ærklleqvinde.” Øblenfd. Palnat.  Srill 
hold, et. den Omſtendighed, at holde | 
en Frille, at fede m. en Frille. (QVabt 
Frillekone, en. undertiden for: Sril 
Srillelevnet, et. ſtadigt Samlevnet im 
lem Mand og Avinde, der ei ere æg! 
viede; Concubinat. (Moth.) 
*6 en. pl.-r. IFr. Frise.] i By 

ningskonſten: den Deel af Hovedgefim 
over Soilerne, fon foreſtiller ell. treder 
Stedet for Bielkehovederne og hvilet ze 
Architraven. 

Srifer, en. pl.-e. Den, ſom har hier 
me, er født i Frisland. ' 

Friſt, adj. IJel. friskr.] "1. uforde 
vet, iffe gammel, el, raadden. Sriſt 
friſet Kind, Smør. Saaret er endnu fri 
iffe bulnet.) 2, fval, forfriſtende. 
riſt Drik Vand; frit kuft. 3. RU, 8 
ommen, nylig ſteet ek begyndt; ub 

At tage friffe (anbre) Heſte p. en 
Giv en friff Flaſte. Der er kommet 
Oſters. At gribes p. friſt. Gierning; h 
noget i friff Minde; forſterke fig m. 
Bolt (om iffe have været I Fegtnin 

. fom Har fin naturlige Legemsbeſtafß 
hed, bar Kræfternes fulde Virffomhe 
ttee foagelig; rorig (i ældre Danſt fø 
fund. . At blive friſt iglen (efter en Sa 
vom.) — Sriff (alacer, vegetus, va) 
gaaer mere p. det Udvortes, p. Yttrisg 
af den indvortes funde Tilftfand (san 
Sanitas.) Man figer fnarere : at føle 
friſt, end: at føle fig fund. (jvf. S 
hed.) ”Et Menneſte fan være frift, a 
at være fund; han fan for Hieblikket 
m. ufvæffet Kraft, ag dog bære p. 
Sygdomsſtof.“ Muͤller. 5. uforſagt, 
ter, raſt. At være ved friſt Mod. 
Mod er halv Zæring.” Ovdfpr. Ar 

iſtt, ſvare friſtt (ftfe i god Betodn 
ripoſtigt, næsvitft.) — Friſthed, en. ud. 
Beſtaffenheden, at være friſt (if be fo 
lige Bemarkelſer.) — Srift fyr, en. ( 
Syr.) i dagl. Tale: en Spradebaſſe, € 
der vil viſe udmarket Raſtkhed i fin 
forſel, uden Agtelſe f. god Levcmue 
(ivf. 3. F og Springfyr. Muͤllers d. 

Fri v. a.1. gisre noget friſtere | 
nye.” — Sondenvind, ſ set frilfere, 
eté Frugt,” Helt. ”At friffe falt % 
Skibe i en Sæifteballe,” Moth, At pr 
noget op, £. opfrifte, (inf. fonfrifte.) 

I | 
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Frisler — Frou. 

n. Feber forbunden Hudſygdom. 
Sri, en. ud. pl. 

HMættelfe i Tiden, Tidefrift. At give cen 
a Aars Friſt. At udbede fig HB ien Maas 
ut, (Aatsftiſt, Maanedsfriſt, Dagsfriſt.) 
i Xo; Stunder, Hviletid. Han har iffe 
Fiſt Nat ell. Dag. y 

I. Ftiſte, v. a. 1. IJel. fresta,] herr 
brage, opholde, forhale, bevare; i den 
dalemaade: at frifte Livet. De friftede 
fæheldr) Livet allene ved Urter og Rødder. 
da Livet friftes mig, faalænge. (WMoth.) - 
2, Friſte, v. a. 1. Isl. freista.)] 21. prøs 

x, udtage, lide. Han har maattet frifte 
neget ondt. At frifte Medgang og Mods 
nag; frifte Eventyr. 2. føge at give een 
vi t. noget (flet ell. ondt,) fætte p. Prøve. 
k fritte cen v. Løfter, v. Gaver. At frifte 
m t, noget. 3. føge at overtale cen t. 
Wat, trænge p. een. At frifte een om 
vat, = 

en at frifte; Tilſtanden, at friftes. ”"Det 
plet at være dydig, hvor man ingen Fri⸗ 
klfer Har til at være laftefuld.” Baſthoim. 
Friſter, en. pl.-e. degn, der vil frifte, 
il andre 't. noget utilladeligt. 
Fritbor, et, (Noth.) f. Vridbor. (€t 
Ut, ct lidet Bor. Moth.) 
Sritte, v. a. 1. [Isl. frietta.,] ſporge 
it for at fane noget at vide. At fritte 
2 om noget. — figurl. Nysgierrige Dine 
ute de fommende Øenner.” Herg. — At 
åtte cen ud (f. udfritte.) — Deraf: Frit⸗ 
%, en. ud. pl. — SMV adj. ſom et 
gt: for at fritte. (Moth. 

to, adj. [2. fvob.]. vel til Mode, 
kd, "Den ene —8 fræek og fro, den 
fåen toven, tung og fturen,”&. Frimann. 
Frodig, adp igod tand, trivelig (meft 
n Værter.) Træet flager (i frodig Bært. 
a tæt og frodig Skod. formobendlig 

ro', 1 YSL, Frogd, — 28 Huſva⸗ 
fk; men ogfaa: rerum successus, pros=. 
tritas, jvf. Ihres Øloffar.] = Srodigs 
R, en ud, pl. frodig Vært. 
Frokoſt, en. [af fro (det T. fra bh), 
Mig, fom fun bruges i dette Ord, og i: 
toprædifen.] Mad, fom nydes om Mor⸗ 
Arn, el. om Formiddagen; Davre. 

om, adj. pl. fromme. adv. fromt. 
& fromm.] 1. mild i Sindet, ſagtmo⸗ 
ig tadlig, ikke let t. Brede. »God er 
fe, fom ef fan giore ondt; from, den 
ad endog fan taale ondt,” Sporon. From⸗ 
ke On, ”Falæhed bag de fromme, Læs. 
it boer,” Tode. (Ogſaa om Dyr: en 
om Heſt.) 2. tetftaffen, dydig. Et fromt 
Buct, (361. fromr, fromlegr.) 3. guds 
Igtig, religies.” ”Er fromt Sind bør vi 
side det, ſom vil at det Gode ſtal herge, ler. 

den hellige m m. Kiærlighed har optaget det i fig 
id — og fom henfører ft hele indre Liv 
Dang Ordbog I, ” | . 

Sriftelfe, en. pl.-r. Giernin⸗ 

” 824 
J 

Frieler, p. s. pl. IJ. Früeſel.]) em tt. det Gobes evige Kilde.” M. (ſ. Nord, 
ke Tidsſte. III, 80. Mynſters Præd. 1809. I. 

[Jél. Fresir.] 1. Fort. — Ordets ældfte og oprindelige Be⸗ 
” mært. hav været; raſk, mandig, ftærf, 

tapper, duelig.) = Sromhed, en. ud. pl. 
Mildhed i Sindet; Gudfrygtighed, Reli⸗ 
gisfitet. (Mynſter.) ”Det Sindelag, hvori 
Menneſtet let ſtemmes t. religisſe (gude⸗ 
lige) Folelſer.“ P. E. Miller. — ” Fromhed 

aa 
(sed 

indbefatter baade Gudsfrygt, Kiærlighed. 
og Tillid t. Sud.” Samme. (Chriſt. Moral. 
2 lidg. 297.) — fromoiet, adj. 
nes Udtryk vidner om Fromhed. (ufædvanl.) 
” Sromøicde Ms.” 9 
Fromme, en. ub. pl. [af den forældede 

ers. 

hvis Øis 

Bemark. af from: duelig, nyttig.] Gavn, 
Baade, Vinding 
t. ſtor Sromme.' Ordf .Paa Lykke og 
Fromme 3: p. Slump, p. et Lykketræf. 
[Verb. at fromme, for: nytte, gavne (Moth) 
er nu ikke brugeligt.] 

tienefte og Præbdifen tidlig om Morgenen. 
Sroffen, part. pl. froone, ſ. fryſe. 
Froſt, en. ud. 

ſ. 
I: [X. & åg T. Froft, 

uld fe.] 1. den egrad, hvorved Band 
og andre findende Ting førne til Sis ed. 
fryſe. Srojten ev endnd i Jorden (naar 
den el er optøet.) 2. Betændelfe eg Hee⸗ 
velfe i udvendige Legemsdele, ſom forvols 
der af Froft. At have £. i 
Almuen: Kulde.) = Froſta 

odern (hos 
e der, en. En 

Indretninget. at fiffre Frugttreer imod 
oſtens Virkning. (Dluffens kandoec. 93.) r 
— adj. ſom ligner Froſt. En 
agti 
banden, ſtortnet v. Froftens Magt. Sseens 
froffbundne Bande. . ”Sroftbundne Jord⸗ 
l Froſtbyld, en. Byld 
af 
velſe 

af $ ro de, en. 
(S. Orſted.) 
de imod Froſt. 
å 
Sigt 
falder i Froſtvei 
vand, et. 
den ſyge Deel vaſkes. 
fom fører Froft m. 
o 

fe Hævelfe. froftbunden, adj. v. 

mp.” Foerſom. 
Froſt. Froſtknude, en. Knude, Hœ⸗ 

foraarſaget af i 
K. ſom medfører Froft. 

" Sroftmiddel, et. Læges 

Froften foraarfaget Revne i Cgetræer ; 
lg roſtſnee, en. Gnce, fom 

.(modf. Toſnee.) roſt⸗ 
Middel mod Froſt, hvormed 

Fro 
fig. 

- Vind, fom medfører Froſt. (Foer⸗ 
ſoms Digte. IL 14.) 

Srue, en. pl.-r. [IIsl. Fru, 2. Frau.] 
Zi 
felv af Bondeſtand. 
for Koner, hvis Mænd ere Adelige ell. 

”Srue er en Koneaf Bors 
gerſtanden, hvis Mand har Rang.” Snee⸗ 
dorf. (Pafr. Tilſt. 79 BL) 
ende Klobmandékone vil hedde Srue.” Muͤl⸗ 

Srue i de catholjte Tider: 
Jomfru, Chriſti Moder. (Deraf 

endnu Dor Stue Kirke, Vor Frue Menig⸗ 

have Rang. 

[forn: Kone, Huusmoder, Huusfrue, 

Dor 

21) 

»eiden Friſt Fan være 

roft ; - Frofthævelfe, 

”Den fotmu⸗ 

Sroprædifen, en. livf. Frokoſt.] Budés" 

VW, 

— 

Sroftrevne, en. &n ' 

6 

Nu ef Hæderenavn . 



"VO tigt, at være nysgierrig. 
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Frue — Frugt. . 

rd, Ligeledes nogle Plantenavne, f. Ér. 
or Frues Særf, Convolvolus sepium ; 

Dor Frues Sengehalm, Thymus Serpyl- 
lum o. fl.) [Ordet har tv Stavelfer, og e 
ev ſtte Kumt; i Tiltale og Titler udelades 

" bet, ligefom Gere. Fru N. Sru Generals 

inde %.] == Sammenſ. 2) Sruedag, en. 
færd. Marie Bebudelſesdag (d. 25 Marts) 
der ogſaa kaldes: Vor Frue Dagi Faften. 
”hi han ſaage ilde ud”, ſom Fruedag i 
Faſte.“ Holb. (P. Paars.) og Marie Be⸗ 
dudelſesdag (den 2 Jul.) — Ogſaa, men 
fieldnere, om Mariæ Dim melfartedag , d. 
15 Aug. (Vor Frue Dag dyre.) — Frue⸗ 
kloſter, ct. HK. el. Stiftelſe, hvor Enke⸗ 
fruer have fri Bolig. Fruenavn, et. 

avn af Frue, Fruetitel. Fruenykker, 
n. 3. pl. Tanker om at blive Frue; ell. 
Yndbildninger, fom en Frue har om fin 
Stand. (dagl. 2.) Frueſtand, en. den 
Stand, hvormed følger Fruenavn. b) 

.sSruerbuur, et. d. f. ſ. Fruerftue. (Grundt⸗ 
vig.) Fruerhund, en. Skiedehund. At 
fryſe fom en Sruerhunds Talem. om den, 
ſom er meget kuldſtær. Fruerpige, en. 
Pige, ſom opvarter Fruen i Hulet;,Kams 

merpige. (Golberg.) ”Hvor mangen anden 
mindre Frue og Fruerpige der faldt med.” 
Baggefen. tuer. en. Skik, ſom 
herſter blandt Fruer, paſſer fig f. Fruer. 
»Oppudſer Dottrene vet paa fin Fruer⸗ 
id Holberg. Æruerftue, en. Stue, 
vor Fruen og Qvindfolfene i Huſet opholde . 

fig; (Fruerbuur; gammelt, ”Xt gaae paa 
Sruerftuen, ire in locum saturorum,.” 
Moth.) . 

Fruentimmer, ef. pl. Seuentimre (ell. 
fom i ældre Skrifter liig sing.) [Ct i vort 
Sprog egentlig meningsloſt, af det T. 
Fraüenzimmer dannet Ord.] en Pers 
fon af Bvindeffønnet, en Avinde, et 

vindfolt, ”Ligefom vinde er modſat 
Mand, er Fruentimmer medfat Mandfolk, 
eller Handen betragtet i borgerlige Fors 

” Hold.” Miller, — Detaf: fruentimmerag⸗ 
tig, adj. fom ligner Fruentimre i Kæntes 
og Handlemaade. ”Det er qvindagtigt at 
græde I Modgang; bet e fruentimmerags 

? uͤller. Srus 

entimmerarbeide, (fom tilhører, paffer for 
uentimre.) Fruentimmer⸗dragt, ⸗hand⸗ 

er, ko, eſtradder (ſom ſyer Kloder f. 
Fruentimre) vo. fl. | 

Srugt, en. pl. —er. [Z. Frucht. Lat, 
fructus, fruges.) 1. Afgrode, hvad Jor⸗ 

den frembringer t. Føde for Menneſter cl. 
Dyr. At bære Frugt; frembringe dobbelt 
Frugt. 2. i Serd. den ſpiſelige Frugt af 
viffe Fræer, Zræfrugt, fom Æbler, Pæs 
rev, Kirſeber, 2. 
"Srygthanbler, Srugttræ, 0. fl.) J Nas 
turhiſt. og Plantelæren er Frugt overho⸗ 
vedet Benceynelſen p. den fuldendte, modne 

i ' c 
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(Deraf: Frugtaar, 

ø ea 
' 

- Frugt — Frugtlos. 

ugtknude (germen; Linn.) der inde 
older Gæden ell. Frokornene. (I. Smidth. 

3. Fofter, Livsfrugt. (fielden.) 4. fig. Felge 
' Birfning af en Gierning. Frugten af cen 
glid, Anſtrengelſe. Hans Sygelighed 
Tungſindighed ere Frugterne af et utfo 

. vende Levnet (hellere: Sølgerne, da Srug 
meft bruges om en gavnlig Folge.) "Re 
Muren fant'i Støvet uden Frugt ſaama 
gen Daad.“ J. Smidth. 5. Gavn, F 
deel. At hofte, nyde Srugten af fit At 

beide. At arbeide uden S. Blot Rndsil 
uden Frugt er 'i Grunden en bedrevdli 
Ting.” Baggefen. = Frugtaar, et. A 
fom er vigt p. Træfrugt. frugtbri⸗ 
ende, adj. v. 1. ſom avler, frembringt 
rugt cd. Grøde. ”Kunne vi negt«, : 

Gæden haver 'i fig felv en frugtbringen 
Kraft?” Bafth. 2. ſom giver Mytte, Fo 

det S 
p. en Plante, hvorpaa Blomfteret É 

res af Stilken. (Receptaculum.) »Jot 

nærende, adj. v. ſom bærer Fru 
piſelig Frugt, 

(95. paa Pias 
ter: den Deel, hvotaf Frugten danner 
Frugtegn, en. Egn, hvor der vorer * 
dig og god Trefrugt. Frugtgiemme, 
almindeligt Navn f. alle de Dele af 6 
Plante, der udgisre Froets Bederkninge: 
(Pericarpiom.) Frugtgreen, en. Gren 
fom bærer ell. lover Frugt (modſ. Dam 
green.) Frugthandler, en. den, far 
handler m. Treefrugt (hos os undertide 
tillige m. Vildt.) Srugtbave, en. Hcr 
hvor Frugttræer vore og opelſtes: en Adil 
gaard. (Frugthave, Blomſterhave og His 
ken⸗ ell. Urtehave.) Frugttielder, ca 
K. hvor Havefrugt giemmes. Frug 
Fniv, en, Kniv, m. Soloblad, ſom Fri 
ges t. at ſteere Frugt. Frugtknop, a 
— Ls picen —8* komne 

omft og Frugt ev indeſluttet. 
knude, en. den underfte Deel af Su 
veien (Pistillam) p. en Plante, bue 
Spiren t. den tilkommende indeke 
holdes (Germen ) Hornem. ton 
en. K. fom fælger Træfrugt. md 
en. Gfterligning af en-i Bue gen 
— af Frugter og Blade. (Festou 
rugtkurv, en. K. hvori Frugt bæres d 

fremſettes. Frugtleie, et, falde a 
viffe Planter. et meer cl. udbrt 
kegeme, hvori Frugterne ere ind ilattg 
og i hvis Overflade de aabne fig. ( 
mas.) Hornemann. adj. | 
uden Frugt, fom ingen F. bærer, 2.d.f 
frugtesles, ”Du har lindret mangen fon 



Frugmoder — Frydrig. 

es Meic,” F. D. Guldberg. Frugtmo⸗ 
tr, en. d. ſ. f. 2. Moder. (ficiden.) 
irugtneal, en. (p. Blomſter.) f. Stov⸗ 
ral. —ãA— gem har — 
ig F. »En i reen. igers 
Sagt, —— cu. Stilken, fom 
fer Frugten ft. Grenen. — Srugtflytre, 
', Maleri, der foreſtiller Frugter. Frugt⸗ 
ie, en. Skade, ſom Viintræer og ans 
x Frugttræer faae af for megen Hede 
, Kulte, faa at de ikke fætte Frugt.” 
betb. Frugttid, en. Xaré.id, de ræs 
vgtrnemodneé. Frugttrevle/ en. paa 
attofler: Trevler, ſom udſpringe fra de 
chie, tokkere Rodgrene, og fætts Kar⸗ 
fer. (Olufſen.) Frugttræ, ct. Træ, 
m bærer ſpiſelig Frugt, og ſom forædlet 
mtis I Saver. Frugtoie, et. Die p. 
Ira, (gemma) ſom frembringer baade 
fentter og Frugt. (Olufſen.) 
Feugtbar, adj. 1. fom frembringer overs 
its Frugt; ſom har Overflodighed df, 
Ti) vaa. Frugtbar Jord; et frugtbart 
it, Et kand, frugtbart paa Korn, Aveeg. 
fem fremmer Frugtbarhed. En frugtbar 
tyr, et frugtbart Veirtig. — -Srugtbars 
sin. ud, pl ben Egenſtab, at være 
agbar. 
Srugte, vi mn. 4. (har.) have Frugt, 
Mit til Folge. Min Advarſel har ikke 
ogtet. Det frugter hverken at tale til 
m med det Gode eller m. det Onde. 
Frugteslos, adj. unyttig, forgieves. 
! frugtesløft Arbeide, -”Med frugtes⸗ 
fe zecſamlinger gaaer et Aar bort efter 
tandet.“ Schytte. — frugtesloſt, adv. 
Agteeloshed, en. ud. pl. (8. S. O.) 
Srugtfommelig, adj. 1. d. ſ. f. frugtbar. 
talt.) 2. fom laver t. Barfel, er 
i Born. En frugtfommelig Kone. At 
Te frugtfommelig 1 ded cen (gravida 
ꝝ ex aliquo.) .At gade frugtfommelig 
R noget 3: have en Plan, et Forfæt. — 
ugtjommelighed, en. ud. pl. Zilftans 
X, af vtere frugtfommelig. ” 

VW, en, ud. pl. [LA. Freude. Isl. 
tygd, Bellyft.] Glæde, ifær i en høiere 
Fad, og ſom vifer fig udvortes. ”pan 
xt mu fra Fryd til Fryd, fom aldrig 
edens Bæger [od fig tomme.” F. Guldb. 
Jyder en Glæde, der er faa ftærk, at 
X har Zrang t. at yttre fig.” Miller; 
nſende er derfor Thaarups Udtrgt: 

„ſom fin Sryd m. Ord fan male, 
af Sicl er arm p. Fryd.“) = a) fryd⸗ 
men, sj. v., henryft cl, ligeſom bes 
ft af Fryd. (Gers.) ”De hvirvlende 
it fryddrukken han fluer.” Thaarup. 
les, adj. ſom er uden Glæde, favner 
 flæte »Et frydloſt Liv.” Rahbek. 
Edo fvunde Livets bedfte Dage i frydles 
Maben,” mM. S. Buchholm. ”Borgens 
Mløfe Heiſai.⸗ Hert. frydrig, adj. 
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ifær v. 

"noget. (Det br. mindre end glæde.) 

a 

Frydrig — Frygtſom. 
NH i 

rig p. Fryd, fom har el. giver megen 
pryd. ”Saa ſtaber Klærlighed et frydrigt 
Diem.” F. Guldb. b) Frydedag, en. 
Glædesdag. Frydefeſt, en. Feſt, Hei⸗ 
tid, ſom holdes i en glædelig Anledning. 
”Bore verdslige Srydefefter,” Sneedorf. 
frydefuld; adj. i hoi Grad glædelig; fuld 
af Fryd. . Srydefærd, en. frydelig Færd, 
plæbdeligt Foretagende. ”Hvert NXgtepar 

denne Srydefærd de Unge Vel ſtal 
viſe.“ 9. A. Brorſon. Frydeild, en. Glæs 
desild. Frydeklang, en. Muſik v. en 
lædelig Anledning, Gledestoner. »Med 
rydeklang og m. Baſuners End.” Sneed. 
ryderaab, et. Raab, hvorved man yttrer 

fin Fryd, Frydeſang, en, Gladesſang. 
»Fra lette Bryſt opfteg min Srydefeng.” 
6. Blicher. Srydeftrig, et. Fryderaub. 
»Hielp mig at udſtode Frydeſtrig.“ Veſſel. 
Srydeffud, et. Skud, der ſkulle være Tegn 
p. offentlig Glæde, f. Er. over en vunden 
Seier. Frydetegn, et. offentlig Tegn 
p. Fryd, Glædesyttring, =x frydelig, adj. 
fom medfører Fryd, glædelig. 

Sryde, v.a.1. væffe Fryd, frembringe 
Fryd hos cen; gloede, glore glad. Det 
fryder Sindet. At fryde fig ved, over 

røgt, en. ud. pl [N. &. og Horn. 
Frucht. E. Fright.] 1. den ubehagelige 
og urolige Følelfe, der ledſager Foreſtillingen 
om ct virkeligen, el. fun i Indbildningen, 
foreftaaende Onde; Rædfel. At være i 5. 
have F. for noget. At indjage cen Frygt. 
At leve i beftandig F. for Døden. ”Srygt 
er den levende Folelſe af en truende Fare; 
den fan være utidig, men ogfaa vel gruns 
det.” Miller. (jvf. Banghed, Radſel, 
Skræk.) 2. Omhu for ef at forterne ell. 
gføre cen imod. At bære en ſonlig £. for 
cen. »Herrens Srygt er Begyndelſe til 
Biisdom.“ (Deraf: Gudofrygt.) = frygts 
agtig, adj. meget tilbøjelig t. Frugt; 
bange, red. ”Den Srygtagtige pleier at 
frygte; i hang Sindelag er Frygten rods 
fæftet, og han siner (endog) Farer, hvor 
der ingen er.” P. E. Muller. (jvf. frygt⸗ 
ſom.) Deraf: Srygtagtighed, en. ud. 
pl. ”Gan er ophsſet over den fvage Frygt⸗ 
agtighed, og kiender ef den forvirrende 
Etræt,” Bogelius. — frygtelig, adj. ſom 
fan indjage Frygt; ſtrokkelig, rædfom. 

gtles, adj. ſom er en mat, ufors 
færdet. (Fibigers Sophocl. Foerſom.) — 
frygtſom, adj. tilboielig til at ville 
undgaae enhver Fare, til at frygte for 
udfaldet af enhver Handling, og derfor 
varſom i Foretagender: (modſat: uforfærs 
bet, driftig, kicek. det: frygte g Frygt⸗ 
om er den, ſom under ville nftændigs 
eder er tilbøtelig til at frygte. Den mos 

dige Goldat.er maaſtee feygtfom t. Skibs. 
Den Forfigtige vil under fattige Forhold 
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en 
' foreftaaende ell. tæntt Onde. (Det Modſatte 

— 

" Sis. Skibet 
' løs Jis. 

i Frygt for.) Jeg 

Frygtſomhed —Fryfe. 

være om.” Muͤller. — Frygtſomhed, 
en. frygtet Beftaffenheden, at ere mp ts 
fom. ( rygtfombe fan ogſaa være Følge 
af Blyhe ) 
el. Mangel p. Selvtillid, og medfører mins 
dre Begrebet om Svaghed ell. Feighed, 
end Frygtagtighed.) 

, v.3.1. have Frygt, være beta⸗ 
"lg GE af Frygt, ængftes over et 

af haabe.) Han har intet at frygte. Jeg 
frygter, at den hele Plan vil anislykkes. 
»Man haaber: efter Grunde og m. Lyft; 
man forventer m. Vished; man frægter 
altid m. Onſte om det Modfatte.” Sporon. 
” vad fattes den f. at bære lokkelig, Tom 
frygter uden Angeſt, haaber uden ſmerte⸗ 
lig Længfel, onſter uden Utaalmodighed ?” 
Baſth. — At frygte for noget ¶eve, være 

—X itke Doden, ell. 
for Døden. — Dgfaa Sard. faae Frugt 
ell. Stræt f.-en virkelig el. indbildt Fare; 
ræddes, være ræd, ”De frygtede og fors 
færdedes i deres Hierte.” I. Macc. 12. Den, 
fom afholder fig fra en Forbrydelſe, blot 
fordi han frygter Straffen. 2. være oms 
hyggelig for ikke at fortørne cen, ell. for 
itte at handle imod eens Villie og Befa⸗ 
ling tfærd. med Henfyn t. de onde Følger, 
man deraf befrygter.) Han er mere fryg⸗ 
tet, end eiſtet af fine Undergivne. — Ogfaa 
om XSrefrygt f. det hoieſte Veſen. At 
—** Gud, ”Den Stæl, fom frygter Her⸗ 
ven 2 er falig.” Sir, 34. 15. ' 

” Sryndfe, én, pl.sr. (sing. er fielden,) 
(2. Franſe. Fr. Frange. €. Fringe. 
M. X. Lat. Frangia.] rande af Silke, 
Uld o. d. ſom oventil ere pirkede el. væs 
vede ſammen m. Iſlet til en' Kant eller 
Som, og derfra hænge føje ned. At bes 

, fætte noget m. Sryndfer. — Sryndfevæv, 
en, Indretning, hvorpaa Fryndſer væves. 
— Fryndſevaver, cen. den, hvis Haand⸗ 

tering ev at væve Fryndſer. . 

Sryfe, v. n. og ĩmpers. 3. frøs, froffen, 
feoffet. pl. frosne. [X. 6. frysan. E. to 
reeze. VP. 6. freſen.] 1. fornemme t 
Kulden; lide af Kulde. Den Feberfyge 
tan fryfe i en hed Stue. Jeg frøs paa 
Vognen. Jeg har froffet meget underveis. 
Ut fryfe paa, om fine Hænder, Fødder. 
2. forvandles t. Jis ved Froften. Havet 
fryfer fun i Fiorde og Bugter. Vandet er 
8 i Skaalen. Vinduerne figes at være 

osne, naar de overtrætfes m. en Jis⸗ 
orpe. Fingrene ere frosne af ham 3; han 
ar miftet dem v. Froſt. Sæden er froffen 
ort, er odelagt af Froft i eler over Jor⸗ 

fer til, belægges heel med 
ø6 inde 3: blev omgivet m. 

den. Soen 

3, im 
ar nænet den Grad, at Vandet ſtorkner 

ø 

894 

, en hei Grad af Beftedenhed 

Fruentimmer. 

(Hornemann.) 

rs.det fryſer RKulden 

ſevſe — drotuen 

t. Jis. Det har froffet i Mat. de 
e t. Natten." 
ræk, adj. pl. frætte. [Isl. frækin 

modig; frekr, paatrængende,] fom vi 
en uforſtammet Driftighed, ſom fætter 

Uadſeelſe tilfide; ublu, ſtamlss. En 
Opforſel; frække Lader. En frak Elia 
»Den Fraække vil dæmpe (trodſe) fin Sle 
ſel; den Fripoſtige dolge den,” Spot 
”Da han freæk roſte fig imod Simmel 
at han var uden Synd.” Mynfter. IO 
tilforn fordeelagtige Bemerkelſe: tiet, 
per, modig, ædelmodig, har ganſten 
fig ; "ligeledes den af Moth aner; ål 
ſtridig, egenraadig.] — Deraf: $r 
en. ud. pl. frekt Sind, frek hast 
maade. ”Friheden var bleven t. en tø 
los Sræthed.” Schytte. ”De faldt 
Sræthed Frimodighed, og derved gø: 
dem mere haardnakkede.“ Wandal. ”S: 
cd I tsoilesſsſe Udfovævelfer, uden Undfet 

ren t. Skue.“ Mynſter. 
Srænde; cen. pl. -r. [361. Frem 

Glægtnin : Slægt. Neſte, nærme $ 
der. == —8 od, en. Bod, ſom 
dum betaltes for Manddrab et. den dn 
tes Frender. Srændegilde, ct. 
Siæftebud, hvortil fun Slagtninge 
bydes. Rot b.) Srændetrede, en. 
Forfamling af Frænder. … SHrændend 
et. Mord, ſom begaaes p. Frendet 
p. en Slegtning. (Grundtvig.) 
deqvinde, en. Frenke. Srawn 
fund, et. Frenders Samfund, Gori 
net, ”De, med hvem vi i Srændefank 
ere opvorne,” M. Srændejtævnt, 
Sammenkomſt, Mode af Frænder. (Ad 
= Srændffab, et. ud. pi. Glægtfat. 
Srænte, en. (af Frændkone.) bejlet 

Srø, et. ud, pl. [J6. Frio. 69.F 
Urters, Værters- Gæd. Blomflerfre, Ih 
frø, Kaalfro, Oampefro 20. At opelſte 3 
er af Sre. = Froavl, en. Gierningen 
opelſte Gaveuvter t. at beœre Fre. ( 
fen. Frobed, et. 1. Habebed, 
Planter opelſtes t. at give Fre. 2.3 
bed t. Afparges 2: Bed, hvor denne & 
vopelſtes af Frø. (Oluffen.) 
et. Frøeté ligedannede Stykker, fon, 
det lægget i Jorden, dele fig vg MU 
Ul Blade, Cotyledones.  Srodætte, 
løs "Gud, ſom indbyder Froct. Aril 

Frogield, en. 
nins for den i Jorden nedlagte Gad, | 
tilfommer den, der forlader en Gaard. 
Lov, III. 13. 8. Fro faaer her for Sad, 
fædvanl. br. om Kornværters re.) $ 
giemme, et, cl. Frehuus, et, der 
af Planten, fom omgiver Frret. 
andel, en. Handel m. . (Å 
en.) Stohandler, ex. den, jos 
ver Frohand Sretnoy cu. S 
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indeholder en Plantes Frø. ” Srøz 
md, Et enkeit Fre. -  Sroplanter, 
É dadeplanter, ſom man bevarer og 
pir vore fil at bære Fre. Froſtal, en. 
klallen, der omgiver Frsets Kierne. Fro⸗ 

le, en. den Afdeling af en Zræftole, 
t Plantørne opelſtes af Frø. ”Fra 

frefolen omplantes de unge Træer cen 
ti. flere Gange.” Olufſen. (jvf. Kierne⸗ 
hk: fom br. gm rugthavers Frøftole.) 
stil, Sroftækgel, en. Stilk, hvorpaa 

hat fætter fig. Frould, en. et ulds 
tigt Segeme, der ſidder p. Spidſen af 
Mfilige Planters Frø. Coma. (Horne⸗ 
sanne Plantelære.) . | 

fre, en. pl. Froer. II. &. Frogga. 
k Frog. &b. Fré og Groda.] et fiirfods 
tt Dyr af Amphibiernes ek. Krybdyrenes 
Mate, til hvis Glægt segneé de egentlige 
her og Tudſer. (Rana. Bufo.) — Srøleg, 
kh Freernes befrugtede Gæd. 
Frolen, en. pl. -er. [Sv. Fråken. di- 

tin, of Frue; ügeſom det T. Fråulein.] 
i bæderénavn for Adelsmends Dottre, 
m nu ogſaa Nllægges Dottre af Borger⸗ 

, der have en vis Rang, og tilforn 
Øtil Kong Frederik den 3dies Tid) 

tes om Kongens Dottre. = Froken⸗ 
logter, et, Stiftelſe, hvor grengende Frøs 
Mr node Ophold. Frokenpige, en. 
Mn tiener hos en Froken. FSrobłenſtand, 
L ten Stand, hvori en ugift Pige kal⸗ 
N greten. (Qolberg.) , 

Stennes, v.n. pass. [mere brugeligt end 
ni V.S. O. anførte v. n. frønne.] blive 
But. 
Frennct, adj. [fornet. Moth. en ældre 
im. Maaſtee af form, gammel. Gv. 
mmas, blive gammel.J fier af Xlde og 
at Raaddenhed. (allene om Zræ.) ſ. 

et 
bug, et.pl dåd. f. 1. ſmaa Duun el. 
Henan ; Fuug. 2. Roget fom føger. 
Og. i 
tushalv, en. ſ. Plovhovl. 
Bel) en. pl. —e. IIsli. Fugl, X. 6. 

Met med Fiedre, forfynet m. Vinger, og 
die forplantning feer v. Æg, der fæds 

igen udruges af Hunnen. Suglenes for: 
Mige Kisn betegnes overhovedet v. Zan 
Jun; I enfelte lægter v. færegne Ord. 

ne, Zane, And, Andrik, Gaas, 
e.) Nogie Fugles Unger have egne Be⸗ 

Foer (f. Rylling, Alling, Gaoling.) 
finte til, efter Fuglen 2: efter en Lig⸗ 

Mie af en Fugl, opfat p. en het Stang. 
=Suglebuur, et. d. f. f.Buur,t. Sug: 
åær, 1.3. Navn paa et Træ, af Bloms 
Kflægtsa (Prunus avium) og paa flere 
rer — Suglebeffe, en. Hagelbøfjet. 

Hyde Fugle med, Fuglefangſt, en. 

Fuglekro, en. f. Kro. 

ſom danner en, 

- Ten i fin Flugt. (Pram.) 

ét varmblodigt tobenet Dyr, bes 

dechom — guoleboſe 325 Suglefangft — Bugleoitbe. 

Gierningen, at fange Fugle. Sugle of, | f 
en. En ſamlet Mængde af Fugle. Fug⸗ 
leflugt, en. Fugles Flyven el. Flugt. 
»Spaamend af Sugleflugt og Skrig.“ 
Guldberg. 'Suglere, et. 

ſaakaldte Sornfrs, m. m. Fuglefæn⸗ 
er, en, den, ſom giver fig af m. Fugle⸗ 
—5* Fuglefode, en. Føde for Fugle, 
tienlig for F. Der er knap Suglefode p. 
han (om den meget magre.) igle⸗ 
arn, ét. Garn, hyvorſ Fugle fanges, 
—* las, et. Glas, ſom hænges ved et 
gudie nur, og hvori Fuglen gives Drikke. 
uglegræs, et, en Plante. (Alsine me- 

dia.) f. Arne. Zugleham, en. "den 
flaaede Hud af en Fugl m. Fiedrene paa, 
el. noget, fom ligner dette. Fuglehan⸗ 
del, en. Handel m. allgjlagé Sangfugle 
el. andre Fugle. Fuglehuus, et. ſtort 
Fuglebuur. Füuglejagt, en. Jagt, ſom 
gager ud p. vilde Fugle. Fuglekonge, 
en. 1. den mindſte indenlandſte Fugl; 
Gierdefmutte. Motacilla regulus. 2. den, 
fom ved Fugleſtydring nedſtyder Bryſtpla⸗ 
den, og derfor faaer den hoieſte Prijs. 

Fuglekræmmer, 
en. den, fom driver Fuglehandet. Fug⸗ 
leliim, en. et Slags Liim, ſom bruges ft. 
Fuotefangt. Suglenet, et, Fuglegarn. 
Suglepinde, pl. de førfte Spidſer af Fug⸗ 
leungernes Fiedre. 
Fuglenes qviddrende Gang. Fuglerede, 
en. f. Rede. Sugleræde elf. Sugleræ, 
en. d. f. ſ. Fugleſtremſel. »Som en Sug: 
leræe i'et Kirfebærtræ.” Rahbek. D. T. III. 
294. Fugleſang, en. viſſe Fugles Roſt, 

elodie af enkelte To⸗ 
ner. Fugleſtrig, et. nogle Fugles ſtri⸗ 
gende Refſt.  Sugleftræmfel, en, Noget, 

f 

Sugleqvidder,, en. 

Frø, fom - 
gives Fugle at æde, f. Er. Hampefrs, det 
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man fætter opp. en Stang, for af ffræmme - 
ugle fra Haver cl. Marker. Sugles 
ydning; en. den Lyſtsvelſe, at ſtyde t 

Fuglen for at vinde" de udfatte Priisbelan⸗ 
ninger. fugleſnar, adj. haftig ſom Fug⸗ 

Suglefnare, 
en. Done.  Suglefpacdom, en. - S. a 
Fugles Flugt el. Skrig. Fuglefpaa⸗ 
mand, en, den, fom fpaaer af Fuhles 
fugt ell. Etrig. Augur. (Guldberg.) 
ugleſpid, et. Spid, hvorpaa ſmaa Fugle 

ftegeé. Sugleftang, en. Stangen, paa 
hvis Spids Fuglen, ſom man: ffyder efter, 
fættes faſt. Suglefte , en. Steg af Fug⸗ 
le. ”Da ſtienkte hun dem Moden, ind 
Sug egen bar.” Ohlenſchleger. Fug⸗ 

rube, en. Fuglens Strube og Organ 
t. Gang. ”Det Inder ſtingrende fra fufind . 
Sugleftruber,” Ohlenſchl. Fugleunge, 
* Fuglenes af Xg udklakkede Unger. 
Fuglevarſel, et. Varſel og Spaadom af 
Fugles &lugt og Bevægelfer. Augurium/ 
(Mollers Livius, Suglevildt, gt. alles 

Led 



Fuglediidt — Guld. 

flags fptfetige vilde Fugle. (modfat: Dyre⸗ 
vildt. 

ute, v.a.ogn.41. gisre fugtig, væde, 
apiret maa fugtes. 2. v. mn. give Fug⸗ 

tighed fra fig. Væggene fugte. (8. S. O.) 
"er Deraf: Sugtning,spl.-er. ” 

Sugtig, adj. [A. S. ſuht. 2.6. fu ét, 
fugtig. T. feucht.] ſom inteholder nos 
gen Vade, fom er noget vaad. Fugtige Klœ⸗ 
der, Dunſter, Vareiſer; en fugtig Luft. — 
Sugtigbed, en, ud. pl. Beftaffenheden at 
være fugtig. 2. fugtige Beſtanddele. (f. 
Dædffe.) . 

Suld, adj. [ISIẽel. fulir, A.S fall.] 1. 
fom er fyldt, opfyldt m. noget; uegentl. 
dm har Mængde af. Et fulde Glas. 
Sokken er ganſte fuld. Der var fulde 
med Folk. Landet, er fulde af Bierge og 
Skove. Et Liv fuldt af Sorger. (Saaledeé 
i emmer, biergfuld, harmfuld, forgs 
hg o. fl.) 2. fuldftændig, fuldfommen, 
eel. At have fin fulde Vært, ”Døe, var 

min fulde Agt, flyd, raabtejeg, mit Blod!” 
Veſſel. Tallet er ikke fuldt, J Stedet for 
fuld, fie han fun halv Betaling. I fuld 

rav, Fart. At være Ii fuld Drift, At 
age for Sulde (for fuld Verdi.) 3. druk⸗ 
en, beſtienket. At drikke fig fuld, At give 

(drikke) een fuld. (Heraf : —8 4. 
adv. heel, ganſte. a) fuld. Jeg veed det 
ild (heel) vel. Gan er iffe fuld faa ſtor. 
ed —8* beraadt Hu. b) fuldt, Det er 

ifte fuldt et Aar fiden, At troe fuldt og 
faſt. Xt have fuldt op (elgeligt) at beſtille, 
at ſpiſe og drikke. = fu Velig, fuldeligen, 

sadv. tilfulde, ganſte. — 10 ed, en. 
Betfaffenheden, at være fuld. (V. S. O.) 
== fuldbaaren, adj. v. fom ev baaren den 
fulde Zid af Moderen. Et fuldbaaret 
Bolter. fuldblodig, adj. blodrig. Fuld⸗ 
lodighed, en. Blodrighed. Fuldbro⸗ 

der, n. Heelbroder. »Er der flere Bro⸗ 
dre, Fuldbrodrent. de Umyndige.“ D. £. 

III. 17. 2. fuldbyrdig, adj. eenſtem⸗ 
.( A. S. Vedel. forældtt.) fulddan⸗ 

net, adj. v. fuldfommen dannet, heel uds 
dannet, »J hele Tiden, fiden Jorden var 
bleven ulddannet.“ T. Rothe. fuldgyl⸗ 

dig,/ ad]. 
big. (Ørfted. Eunomia. III. 479.) "At ſtaffe 
fig et fuldgyldigt Paajtud.” Rahb. fuld⸗ 
Fantet, adj. uldtantet-Zommer: kaldes 
det, ſom har en huggen Kant p. alle fire 

fuld⸗ 

Duſin fuldklotze Folk tilbage,” Storm. 
— adj. giennemkogt, ganſte kogt. 
uldmoden, adj. ganſte moden. “Hun 

nød — fuldmoden Frugt af hver en Pligt,” 
Evald. (Deraf: fuldmodne, v. a. 1. modne 
aldeles. Baggeſen.) fuldmyndig, adj. 
begavet, forſynet m. fuld Myndighed og 
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aldeles gyldig, fuldkommen gyl⸗ 

Fuld — Fuldbyrde. 

Magt. (Deraf: Fuldmyndighed, en, 
6. —8R Orſted. —æe TA 
fuldnær, adf.ogadv. meget nær, ganfte 
næften. ”Wan ſaae fuldnær et gone 
omfring en Comet.” P. Tidemand. 
fuldprøvet, adj. fuldkommen prev 
Eet og Alt prøvet, ”Saa vift var a 
ben en ſand, fuldprøvet Ven, der 
nidkier Borger.” Baggefen. fulde 
adj. ſom har fuldkommen Magt, 
dighed over, »At være fuldraadig 
noget,” A. Orſted. (Eunomia. Ill 
fuldſtienket, ↄadj.v. ſtienket fun t. 
den. Et DD ienket Glas. (*Kun 
Kalt fuldſfienked de 08.” Hert.) 
ag, et. Timeſlag p. et Seirverk. 
punden, adj. v. En fuldfpunder 
(hvorpaa ci fan rummet mere.) 
ſtegt, adj. giennemſtegt, heel ſtegt. 
emmig, adj. fuldſtemmig Mufſik, fe 

føres med alle tilhørende Stemmer. 
oppet, adj. v. f. Er. en fuldſtoppet 
uldſtobt, adj. v. heel udftøbt. 
offende, n.s. pl. Heelſoſtende. 
tallig, adj. ſom har det fulde, & 
Antal. fuldtonende, adj. v. fom 
ell. lyder fuldt, fom har Omfang i 
»En klar, [dtonende Etemme,” 
ſen. fuldtro, adj. meget tro. 
voxen, adj. vꝛ fom har opnaaet fin 
Vært, "Menneftellægten, der nu er 
voxty og fornuftig, har engang, form 
net, været ſped og ufornuftig.” 3. 
fuldvægtig , adj. fom har fin fulde, 
"lige, behsrige Vægt; fuld vægtig 
Deraf: Suldvægtighed, en. (I. 
Uedenfor.)  , . | I 

Fuldbringe, v. a. 3. (ſ. bringe.) rt 
t. Ende, fuldføre et Foretagende (ift 
vigtigere Forretninger.) ,”Der er ir 
fom de jo har forſogt; men heller in 
fom de har fuldbragt.“ Bagg. R. Kl 
”At ben begyndte Borbrudelfe itke ber 
fe lige m. den fuldbragte.” Ørfted. 9 
figer ikke, at fuldbringe en Tale, et Ef 
et Maleri; men vel i Alm. et Bart, 
Arbeide, og færd. en Mætte af pari! 
ger,” Miller, S Fuldbringelſe, en. 
at fuldbringe; Fuldforelſe. ”Den begei 
Giccnings Fuldbringelfe.” Mynſter. 

Suldbygge, v. a: 1. fuldføre cn 2 
— bygge rage. lortet er entna 
u ygget. oth. 

Suldbyrde, v.a.1. bringe i Ovfelt: 
opfylde. ”Den Gag p. Jorden maa fald 
des.” H. A. Brorfon. At fuldbyrde fon 
(Schytte.) At fuldbyrde et Bøfte, ét 2 
teſtab, en Pagt. At fuldbyrde fin St 
(Meisling.) ”Straffen han fuldbyrde? 
Fibigers Sovh. Den fuldbyrdende (7 
tive) Magt i Staten. Den hele lopgire 
fuldbyrdende og dommende Magt hvil 
hans Gænder allene,” Virkner. %! 

/ 



Fuldbyrde — Fuldkommen. 

Gelbighed, ftadfæfte. (B. S. D.)= Deraf: 
Fulobyrdelſe, en. Xgteſtabets S. ”Den 
ægte Moralitet fordrer Villiens Suldbyrs 
ålfe v. Sandling.” Engelstoft. 
Sulddrive, v.a. 3. (f. drive.) fuldføre, 

udrette, fuldende. (forældet.) At fulddrive 
m Gigrning. (Vedels Saro. Fort, S. 19.) 
Fuldende, v.2.2. bringet. Ende, füld⸗ 

inge. At fuldende et Arbeide. At fuld⸗ 
æn hvad man har begyndt. ”Becl bes 
gendt, er halv fuldendt,” ”Den, ſom 
digender et Berk, uden at fuldende det, 
ten ogte vi ikke meget.” Baſth. ”At fulds 
æde er fuldkommen at, brin 
alijaa noget meer end at fuldføre,” Muͤl⸗ 

fer. (jvf. ende, flutte.) — fuldendt, adj. v. 
bruges ogſaa for: fuldkommen. Et i het 
Grad fuldendt Arbeide. Et fuldende Me⸗ 
jerſtykike. — Fuldender, en. den, ſom 
faldender noget. ”Bor Tids Begynder og 
Fuldender.” Mynſter. — Suldendelfe, en. 
1. dt, at fuldende, el. at fuldendes. 
»Seld om Suldendelfen forebygges v. en 
uwortes Hindring, er deg hans Skyld 
mindre, end om Forbrydelſen var fuldende,” 

Orſted. 2. Fuldkommenhed, fom et 
faldende Arbeide har, Dette Bært bærer 
Fuldendelſeus Præg? 
Saldføre, v. a. 2. bringe t. Udforelſe; 

bringei Stand; fuldende. “ Man ender 
f.itte at giore mere; man fuldfører f. at 
neae fin penfigt; man flutter fordi Arbei⸗ 
ket er fuldført.” Sporon. At fuldføre en 
Misgierning, fuldføre en Bygning. — 
Deraf Suldførelfe, en. 
"Suldgiere, v.a. 3. (f. giore.) 1. giore 

fudtalig, At fuldgiere en Sum. 2. 
fultføre, bringe t. Ende. Fuldgiort Ar⸗ 
brite, "Da ſtal han deholde ham, at fuld⸗ 
giere fin Reiſe med.” D.£. 1V.1.2. 3. 
tpjulde, foldeftgisre. (A. S. Vedel. Arrebo.) 
At han trolig har fuldgiort fit høie 
Kat.” Jacobi. 
Suldfoge, v. a. 2. koge tilgavns, gien⸗ 

uemtoge. Moth.) i 
Suldfomme, v. a. 1. bringe til Fuldkom⸗ 

menbed (D. Bibel.) 2. fuldende. At fuld⸗ 
komme en Bygning. (A. Vedel.) ”Hvorfor 
have J ikke⸗ fuldrommet eders beſtitkede 
Gierning 7 2 Moſe B. 5. 14. 3. opfylde. 
At fuldfomme fit Løfte, eens Befaling. — 
Suldfommelfe, en. Gierningen ar fuld⸗ 
komme noget, bringe noget t, Fuldkom⸗ 
menhed el, Fuldendelſe.Derſom vi vilde 
fordftile og — at Aitings Fuldkommelſe 
fulde beftaae deri, at al Skionhed forgik,” 

"Ronfter. (Prœd. li. 1815. 77.) : . 
Suldfommen,adj. pl. fuldkomne. 1. fuld⸗ 

kændig, heel, Alter i fuldkommen Stand, 
Orden. En fuldkommen Anretning, Ud⸗ 
taſtning. Det et min fuldkomne Overbe⸗ 
WUsmag. 2. ſom har alle væfentlige Egen⸗ 
faber i deres fulde Godhed og Styrke, ſom 

e t. Ende; 

, 
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er i eet og Alt hvad det Sør p 
i Verden er fuldkomment. 
men Skisnhed. “Fuldkomm 
hvori Intet fattes, d. €. at 

intet mere fan onſtes.“ Sporo! 
ſtor, tilſtrefkelig; ſtor nok, vi! 

T. Kiolen er ikke fuldkommen n 
ne.) 4. adv. tilfulde, tilfræft 
har fuldkommen vet. En fuldt 
viis Mand. Der er fuldkomm 
Suldfommenhed, en. 1. den 
det Hele at være fulbtommep. 
noget til Fuldkommenhed. -X' 
Ting til F. 2. Fuldkommen 
enkelte fuldkomne Egenſtaber. 

uldmaane, en. den Stilli 
nen imod Jordkloden, naar dr 
er oplyſt. 

Fuldmagt, en. (pl. Fuldme 

undertiden.) 1. Magt og Mr: 
man giver en anden, ifær få 

at handle i fit Sted. At giv 

mågt fil noget. 2. i friere, £ 
bd. f. f. Suldmægtig. ”Stort Fe 

magt var.” Hoib. P. Paaré. ”; 
du fro blev ved, at ftaae for 

p. dit Sted.“ Bagg. poet. Er 
mægtig, en. 1. den, fom ho 

t. at handle, udføre, afgio 
noget paa en andens Vegne. 
;Suldmægtige fra alle tænder | 
ft, et Møde.” Kampmann. ”å 

vorede i Storrelſe, udnævnede 
mægtige cl. Rcpræfentanter, 
Mavn udøvede Negicringen.” € 

en Perſon, fom antages t. af 

Forretninger i et offentligt Co 

en Embedẽmand. Suldmægtig 
mand, Byfoged, i et fongelig! 
Suldmodne, v.a.1. bringe 

men. Modenhed. (nyt D.) ”E 
meer end Solens Straalers 3 
med min udfprungne Knop.” 2 
FSuldproppe, v. 3. 1. pro) 

med, folde indtil Overmaal 
” Sans Omhu var, at udvifle 
Begreber og Folelſer, og ikke a 
hende m, Andres.” Rahbek. 

Suldffab, en. ud. Pl: den 
være beſtienket, Druffenffab. 

. SHuldftrive, v.a.3. (f. ſtriv 
m. Skrift. At fuldffrive et 7 
er fuldſtreven. 2. ſtrive t. & 
blev ikke fuldſtrevet. 
Fuldſom, adj. før, vel ved 

ældet.) Kornet er fuldſomt 
fiernerige År. (Molh; der ogfa 
Suldfomhed.) 

Fuldſtændig, adj. fom I 
Dele, fom intet mangler. 8 
gangen er ikke fuldftændig. € 
Dig og udførlig Beretning. ”( 

vœre se, og dog ikko fuldſte 



s finde. Atgisre, at oplyfe 

æ 

Skisd.“ Thaarup. — Furefide, en. 

. ning, en. 

Fuldſtaendig — Fuſe. 

ppeterdie fan den ikke dære, uden den 
. fig  felv er heel; om den endog fun er 

Det Halve af en anden Ting,” Sporon. — 
, Deraf: Suldftændighed, en. ud. pl. . 

Suldfoffende, n. s. pl. Heelſoſtkende, 
ell om have Fader og Moder tilfælles, 

oth. 
Fuldtagen, ad). ſom fan tages f. fulde, 

dygtig, mandig. ”Er han fuldtagen Mand, 
han for fig tager viſt.“ Bording. (homo 
justæ staturæ & roboris. Moth.) 2. fuld⸗ 
voxen. “Thi Bruden var for (liden, pg 
ung af Aar; men nu fuldtagen cv.” Bors 
ding: I. 171. — Deraf: Fuldtagenhed, en. 
»Naar han m. Tiden 'ganger t. ret Sulds 
tagenhed og lovlig Alder fanger.” Bord. 
(Nu. ufædvanl. og forældet.) ” 

Fuldtakke, v. a. 1. "give cen al den Tak, 
han fortiener. 

Fuldtale, v. a. 2. tale t. Ende, afgisre 
v. Tale, aftale, »Efterat han havde (uds 
talef den Handel med Jøderne,” P. Tide⸗ 
mand. 
Sund, et. pl. d. f. IIsl. Funder.) 1. 

noget, fom er fundet; ell. Gierningen at 

Paafund, Opfund, Snedighed. (ſielden.) 
»Med tidig Skiemt og lyſtig Sund.” Bor⸗ 
ding. — Deraf: fundig, adj. (Isl. fund- 
vis.) opfindſom. (foræ 18% underfundig. 

Suntfe, en. pl, -r. [Tydſt. Isl. Funi, 
Emmer. jvf. Ordet Fun hos Ihre.J Gnift, 

Ildgniſt. 
Suntle, v. m. 1. (har.) [Jx. funkeln.] 

tindre ſterk. Funklende Øine, Wdelftene. 
»Et ſtebet Glas glimrer; en Xdelſteen 
glimrer og funkler tillige; et glat Metal 
glindſer og Lynilden glimter.” Sporon. 

Sure, en. 
Fordvbning ek. Rende, tfær frembragt v. 
Pleining. At ploie dybe, brede Surer. 
»Og Agrens jævne Sfioå i dybe Furer f' 
bræffe.” E. Colbiørnfen. ”Du Skyer ſam⸗ 
menkalder, at dryppe Regn i Surens 

al⸗ 

des den hoire Side af Ploven, fordi den 
vender imod den ved Ploiningen dans 
smede Fure. (ſ. Landſide.) uretræk⸗ 

Gierningen at drage Furer. 
—* adv. ligeſom Furer, i Furer. — 
ure, v, a. 4. gjøre Furer i noget. Grub⸗ 
len og Sorg har furet hans Pande. ”Der 
furer Kislen Havet nu.“ S. Blicher. Furede 
(riflede) Piller. 

" Sureer, en. IFr. Fourrier.] 1; et Slags 
ringere Hofbetient. (Hoffureer, Kammer: 
fureer.) 2. en Underofſiceer, ſom førger 
for Soldaternes Avarteer mem. f. Qvar⸗ 
teermefter. 
Surié, en. pl. r. Plageaand, Plage⸗ 

gudinde. 
Fuſe, v.n.4. har. [af fuus, haſtig. AX. 

S. fysa, ilc.] egentlig om Vand, der flys 

- 
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et Sund. 2. liftigt 

pl.-2, [X. 6. Faårh.] enlige 

Zuſe — Fyge. 

der frem el. ud m. hafilg og voldſom 
Bandet fufede ud afXabxingen, fuſer 
i Renden. ”Strømmen — ind ad fam 
Port ſom fufind Foſſe fuſer.“ Arrebo. 
Uegentl. a) . At fuſe frem, være overilende 
ubefindig i Sale el. Opforſel. (Deraf 
fremfuſende.) At fufe frem , fufe ud me 
fine Ord. (jvf. ov e.) D) om Fartsi 
hurtige Bevægelfe. ”Som et Seil påa de 
fufende Baal.” Herz. — SFufenfaft, 
pl.rer. den, fom handler overilet, ad 

. tænffomt. (dagl. Æ.) … 
Suffe, v. n. 1. Chard La nfulfe 

jvf. fuus, haſtig, og fuſe.)  CEgentlig 
gtøre fin Gierning m. overilet Haft; m 
br. ffær om af drive et Haandverk, fa 
man ei har udlært, Hvori man ci er ble 
ven Meſter; og deraf: giore en Sfernin 
fom den, der ikke vet forftaaer cd. hey 
lært den. »En Sug, der paa egen Hac— 
uforftandigt fuſtede paa fin Helbredelſſe. 
Birkner. Jeg fulfer noget p. Tegning, ? 
Klaveret, At fulfe ft, paa set Haandn 
Fufker, en. pl.-e. den, ſom briver 
Haqndverk, uden at have &dlært det; 
deraf i Almindelighed: den, ſom gier ft 

- udugtigt Arbeide. ”Tht hver en Fuffer f 
anfeer jo for en dygtig Meſter.“ Falft 
Gan er en Suffer £ fit Arbeide. "Noa 
Sægen p. engang vil helbrede Menneſtte 
Eygdomme og Statens Brak, bliver ha 
en Fuffer i begge Dele.” Bagg. ]N. Klin 
(fvf. Stymper.) — Deraf : . fufferent 
ad). ſom lignet en Fuſters Art og Gier 
ning; flet giort ell. udført. — Sue 
beide, et. og Fufferværk, et. noget, fer 
er giort af en Fuſter, p. en fuſkerag 
Maade. — Fuſkeri, et. Fuſkerarbeide. 

Sutte, v. n. 1. forbrænde haſtigen: 
med en egen Lyd. 

Suul, adj. pl. fule. [Isl. full, A.ẽ 
ul, immundus.] led, ſtyg, fæl. ”De ni 

føge deres onde eyſter og fule Begierlighe 
' der et Forſvat og Skinl.“ B. Thott. 2 
fule Dynd udaonder Sygdome Plage." 
Pram. ”Suul ev egentlig hvad der er fe0 

raadnet, (J. faul) og overføres tal 
p. det, fom i fit Indre er fordærvet.” Rf 
ler. — Heraf: Suulhed, en. (fielden.) 

” Suus, adj. haſtig, illſœrdig, onmk 
(forældet. Sv. fus, ſos. Isl. fus, tiltet 
lig.) ſ. fufe og. fremfufende. (Suså 
Maal, fom fleer haſtigt ell. ikke neiagfig 
og fuusmaaie, leviter implere. Meld.) 

!Udraabsord, ſom tilkiendegiver ARN 
Syenbo, en. pl.-er. Cen, ſom er fk 

i Foen. — fyenfF, adj. fom ev fra Fee 
Syge, v.n. fon, foget. (er og bar. 

EXE. fiuka.] drives omfring, drives jane 

men: af Blæften. Sneen, Sandet vs 
allevegne omkring. Stevregnen fyger & 
Unfigtet. Sneen er føget bort fra Brit 
Det har føget flærkt hele Dagen. De 



Foge — Fyldevom. KN 

cm ind igiennem Vinduerne. - At fyge 
ci et Huus, indefluttes af den cilføgne 

mee. (f. Søg og Sug.) 
Feld, en. ud. pl. det, hvormed noget 
des ell. ſtoppes. Fyld i en Dyne, i en 
egt Kalkun. At fægge Fyld paa en Vel. 

vide, en. ud, pl. [E. Fålle. Sv. 
'vllest.] 1. Gierningen at fylde. expletio. 
ieth. "Bar ei Bugs Sylde, da kunde man. 
lagen ſorgyſde.“ Ordſpr. ”Der er el Fugls 
ylde paa ham.” (om den meget magre, 
Jeth.) 2. Overflodighed, Rigdom. .”De 
mtærete Sandet og dets Sylde.” Jac. 8. 
5. »Aldrig fandtes noget Napvn — ſom 
Memte det uendelige Bæfens Sylde.” Sys 
hus d. Blod. ”Felclfene Fylde udtøms 
us derfor itfe.” Mynſter. ”Magtens 
vilde blev et Redſtab i denne Konges 
kender t. fag ftolr ct Øiemeds Opnaaelfe.” 
ngelst. 3. Futdkommelſe, Opfyldelſe. 
Tidens Fylde (naar den rette Tid kom⸗ 
kr.) “»J Tidernes Fylde ſtal der frem⸗ 
ide noget Ryt, herligere end Alt, hvad 
tet fane.” Mynſter. — Syldehorn, et, Et 
id Frugter af adftillige 
im, der afbildes fom et &ymbol paa 
verfledighed; Overflo dighedshorn. (Cor- 
utopiæꝝ)3 dit Fyldehorn tag Urter 
i,” Ohlenſchl. 
Hlde, v. a. 1 og 2. [Zol. fylla. A.S. 
Man.) 1. gisre fuld, ovfylde. At fylde 
Glas m. Biin, en Sceke m. Korn. At 
ide fig (m. Drik, Mat,) At fylde Vün 

Faa et andet Fad. At fylde en Vei, 
Eump. 2. færd. ſtoppe viſſe Slags 
lim. Fyld. At fylde en Gaas, et Kal⸗ 
fragt. Fyldte Krebs, Leg. 3. gisre 
Mit, At folde Tallet. 4. fuldende, 
maae en vis Alder. Barnet fylder i Dag 
"or, = Syldebug, en. den, ſom fpis 
talt f. øverflødigt, en Fraadſer, Slug⸗ 
ie, (Moth, Gr éndnu lavere Udtryk er: 
Håcoom.) Syldebette, en. i lav 
alebrug: den, ſom taget for meget til 
jaf Fang men ffær af ftært Drik (Ligele⸗ 

ekelk, en. ud. pl. det, fom i Tale ell. 
kiftindferes, flikkes ind til Overflod. F. 
tt Digt, & en Tale. ”Det Slags Folt 
kt altid en ob Fyldekalk, f£, at gisre 
us Zale vidtløftig.” Holb. (den Stun⸗ 
slefe,) (Ordets egentligt Bemærtelfe 
Uges fielden.) yldemad, en. det, 
m fyldes eller ſtoppes i ct andet Slags 
ad; Fyld, Fylding. Fyldeord, et. 
id, ſom allene tiener til Fyldekalk. (Tul⸗ 
kh Rahbek.) Syldefo, en. i ſamme 
e Bemerk. om Dvindfoik, ſom Fylde⸗ 
Is, Fyldehund om Wandfolk. Fylde⸗ 
m.en. i lavere Talehrug: en Fraadſer. 
Svideri, et, alt for oderflodig, overs 

adig Nydelſe af Mad og Dritke. . Fraad⸗ 
AJ 
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lage opfyldt 

ehals, Fvldehund, Syldevom.) 

FSyldning — Vyr. 

ſeri — Fyldning, en. Slerninge 
(forſtlelligt fra vi ding.) ME 
—38 adv. [af fnld.] tilftræ: | 
—X ere — forældet Subit | 

ef for fine Penge. At giore 
noget. Gan fan giere fyldet fo: 
(i Arbeide, i atſpiſe.) “En ante 
der t. Skibsbygning fan gisre 
Egen.” Oluffen. Forend den F 
"er. (feet fyldeft.” D. Lov. I. 24.0 
deftgiore, v.a.3. at give fuld | 
Betaling f. noget, 2. opfylde, efl 
Ut —8* giere fin Pligt. ( Eilſchor 
deſtgiore fit Embeds Pligter, fy. 
cené Forlangende. ”Atenhver fun! 
hielpe, at dette fyldeſtgiores.“ D 
19. 18. ”ECad har han bog dl 
fyldeftgiorr hans Skyldighed.“ 2 
Om han tor troe, at han derme 
deſtgiort fit Livs Beftemmelfe.” 
3. tuͤfredsſtille. Andre, ſom han 
derviis ning og Troſt nok fyldeftg 
ne,” D. Lov. ”Seg finder intet, | 
har frroeftøiors min prøvende 7 
Baftholm. ”Der fyldeftgiores 
Trang.” Storm. = Syldeftgio: 
1. fuldt Vederlag. ”SyReftgior 
fredsſtillende Erſtatning; heri li 
at Lige er givet f. Lige; men at 
ev givet, anſees f. at være nok. 
2. Eirfredsftining. En indvortes 
giorelſe. 
veidig- adj [af fuld.) for 
tisdfuld Keop, er trind, trivelig. 
i Anfigtet. Han er ikke fed, mc 
— Syldighed, en. ud. pl.  Bejkc 
at være fyldig, Bistfuld. 

Sylding, en. pl.-er. [af fylde, 
hvormed noget fyldes, opfuldes. 
feer, at Wand og Luft og Jord 
Sylding t. hang Bord.” Stub, 
hvormed noget udfyldes; Fold, 3 
Fylding t ert ſtegt Gaas, Kalfi 
dingen i en Dør, ſ. Dorfoldin 
ding p. et Skib, kaldes de Plan 
lægges imellem Barkholterne. (% 

Sylke) et. pl.-v. [Isl. Fylki.] 
en Inddeling af Landet i Jorge. 
Syltetonge, en Underfonge, el 
over en Deel af Landet, 

d, en. ud. pl. Styrke, 
Eftertryk. Der var Synd i hans 
have Synd og Klem 3: Eftertr 
ftielligt fra Sund; og fattes i Si 
= føndig, adj. kraftig, grund 
trykkelig. Et fyndigt Beviis. 6 
fyndi Tale. — Deraf : Fyndi 
80. 'pi, ” 

Fyr, en. udtales fort el. fløde: 
bruges meſt: Fyrretræer.) IA. 
E. Fir, Sv. og Norſt Furu. Over 
Fire, 2.) Et Naalettæ, der 
adſtiller fig fra Gvanen, t. bv 



” ren, en. ub. pl. 

| | vor —GBSyrig. 

det herer, v. af have parrede og længere 
Blade og Naale, og v. et mere fnfegrønt 
Udſeende. Pinus sylvestris. I Sammen⸗ 
Jætning ; Fyrrebord, et. Bord af Fyrre⸗ 
træs. og faaledes: Syrrebrænde, Syrrebræt, 
Syrreplanke, Syrreffov, Syrtetræ, Fyrre⸗ 
$ømmer, cd. fl. 
. 1. Syr, et. pl.d, ſ. (langt y.) en Vagt⸗ 
ild, Vareild, ſom tendeß og holdes bræns 
dende om Natten paa en høj Landpynt, el. 
paa et Zaarn, til Sømærfe om Natten 
for ſeilende Stibe: Anholts Syr, Skagens 
Fyr. — Syrbetient, en. den, fom har Opſyn 
m. et Fyr. Fyrtaarn, ct. T. hvor et Fyr 

, Holdes brændende f. Gsmærfe. 
. 2. Syv, en. ud. pl. (langt y.) Ild. [det 
Isl. Fyr, Tydſt Feuer.) Bruges fun 
i nogle Talemaader. (At give Fyr, løgne 
tud, fyre. Han er lutter Fyr og Flamme 
2: meget hidfig.) og i Gammenfætninger : 
Syrbæffen, ct. Bæffen m. Laag p. til at 
varme Serge med; Sengebekken. Fyr⸗ 
beder, en. Betient, hvis Forretning er 

. at gtsre SM pag og holde Værelferne 
varme. Fyrfad, et. Redſtab af Metal 
t. at have.Gløder i. Fyrlaas, en. et 
Slags, i forrige Tider brugelig Boſſelaas 
m. Hiul i Stedet f. Pande. (8. S. 0.) 
SFyrmorſer, en. d. f. ſ. Mørfer. (Morterer.) 
Fyrplade, en. Opnplade fra en Skorſteen 
ind i cen Stue. Fyrſtaal, et. Staalt. at 

aae Id med. Fyrſteen, en. Flintefteen. 
yrfvamp, en. tilberedet Svamp, hvori 

man flader Ild. Syrtøi, ets Samling 
af: Staal, Steen og Zender el; Svamp t, 
at flaae Ild m. Fortonde, en. En 
Boddike, I Form af en Tønde, hvori giem⸗ 

mes TFroſte el. Tønder, t. at ſlage Ild i. 
"Syrværk, ct. en fonftig Lyftild, ſom ans 
tændes i Morke. Kongen — og [od tænde 
et herligt Fyrverk an, fom ud pag Nats 
ten brændte,” Bording. (Ogſaa: Syrværs. 
Teri; et i fin Dannelſe mindre rigtigt Ord.) 
Fyrvarker, en. Artilleriſt. —E 
konſt, en. den Konſt at bruge og anvende 
Sruddet ſaavel til Lyfts Fyrverk, ſom i 

gen. , 
8. Syr, en. (langt p.) pl. Fyre. (I Als 

muefproget og i dagl. Tale; ifær i den Mo⸗ 
venhavnſte Dialekt.) et ungt Mandfolk, en 
lingerfvend. En friſt Syr. (f. Springfyr.) 

Syre, v. n. 1. (har.) [T. feuerg.] 1. 
lægge ft. Ilden, ilde. At fyre i Kakkelov⸗ 
nen, p. Skorſtenen, under en Kiedel. 2. 
give Ild med Skydevaaben. At fyre med 
Geværer, Piftoler. At fyre paa Fienden, 
fra Volden, fra Skibene. = Deraf: Sys 

Syding, en. Giernin⸗ 
gen at fore. | 
Svrigg, adj. [IT. feurig.] meget levende, 
livelig, raſt, heftig. Fyriggt Mid. Naat 
denne ube frugt tør os forige i vore Be⸗ 
ſtrebelſer efter Dyden,” Baſtholm. En fyrig 
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Forig — Fæ. 

(livfuld) ·Indbildningskraft. Cu fyrig 
fler. En ung og fyrig Heſt. (Ogſoe: k 

ſynes at ligne Ild. Fyrige Dine, et fri 
Blik.) = Syrighed, en. ud. pl. inty 
tes Livelighed, Raſthed, der ogſaa ude: 
tes yttrer fig I Handling, Bevægelfe 9. 
At elſte, at tale m. Syrighed. Der 
Liv og Syrighed i hendes Spil, 

Fyrretyve, Hovedtal. (40.) Nogle ſtt 
uden Grund: fyrgetyve, — Der fyrre 
vende, Ordenstal. 

. Syrite, en. pl.-r. [Isl. Fursti, Fyre 
. ØUrft] 1. reglerende Herre, E 

gent, Herſter i et uafhængigt Land, mn 
Henfon til dets Starrelſe. Keiſere, Ke 
er, Hertuger og andre Fyrſter. 2,k 
om regierer over et Sand, der har Sat 
af Fyrſtendomme. Syrften af Walt. 
den, der enten, ſom Lehnsfyrſte, «ål. Ut 
derſaat, af en regierende Herre mild 
fyrſtelig Titel. 4. Medlem af et forkdi 
Guus; Prinds. = Syrftebarn, et. pl.-bor 
en Fyrſtes Barn — Fyrſtedanct 
Fyrſtegunſt, en. Gunſt, ſom en åer 
vifer nogen, hvori cen ſtager hos Faria 
(Rahb.) Fyrſtehader, en. den, (08: 
Gader, er en Fiende af Fyrſter overhente 
" Syrftehadere, der fffe funne finde & 
mænd og Defpoter uden p. Thronet 
Tilſt. IV. 616, Fyrſtehuus, et. Frk 
flægt, Fyrſteſtamme, en Ræfte af 
rende Fyrfter af en Slægt, m. deres 
milie. Det Weifiſte —25 
magt, en. Magt fom en Fytſtes. 4 
Enevælden vorde mere fod, end fo 
yrſtemagt og Gerredom?” Fibiger Sel 
yrſtepragt, en. Pragt fom ſemmer 
yrſte, forftelig Pragt. ”Hvorden! 

Salver, flædt t Fyrſtepragt ?P Odblerſ 
Syrtterang, en. Rang, fom Fyrſte 
den Rang, en Fyrſte tilfommer. vt 
ægt, en. 1. En Slægt af rn 
yrſter, et Fyrſtehuus, en Fyrſte 
en Mediceiſte Syrfteflægt. 2. ford 

Byrd, Fyrftcæt. Hun var af Fyrſteſleg 
Syrftefold, en. Lon, Lønning, fond 
Fyrſte giver cen. ”Xarlig Syrftdold f. 
"lyve paa Tryk,” Rahbek. Fyrſteſt 
en. fyrſtelig Slægt, Fyrfteflægt, Fu 
(P. M. Zroicl.) Fy 
Regents ell. Fyrſtes Magt; fyrſtelig 
Fyrſtegt, en. fyrſtelig Herkomſt Sl 

førftelig, adj. ſom tilhører, tilto 
en —5 — ferſteligen, fyrſteligt, 
— Fprſtendomme, et. pl.-r. Navr, 
tillægges et Land, hvis Regent far 
af Fyrſte, ell. ſom tilforn har været rs 
vet af en Fyrſte. — Fyrſtinde, en. 
Boris 2Cgtefælle, ef. Enke, Q|egiert 
yrſtinde, ſom ev gift m. en reg! 

Fyrſte, ell. ſelv er Regentinde. 
Sæ, et. ud. pl. men bruges ſom col 

IT. Bioh. A. S. Fea og Isl. Fé, Pen 



bad 

Fe — Fæbrenaon. 
. Der, ſom Menneflet lægger til og opfe⸗ 
kr til fin Rotte; Huusdyr, OQvæg. De, 
em troe det ér nof, at man m. Pryglen 
etet Menneſtene, ligeſom Sæe, t. Slags 
«bænfen.” Sneedorf. (Ordet er nu mins 
re brugeligt end OBvæg.) 2. et meget 
amt Menneſte, cen, ſom knap har Men⸗ 
iefeforſtand. (dagl. TZ.) ”Cfteraberen er 
ind et Sæ eller Trællefæ.” Stoud. 3. 
üſorn: Gods, Formue, Eiendom. Deraf: 
Denefæ, Liggendefæ. == Sæavi, en. ud. 
bl Tilleg af gæ, Bvægavt. Sadrift, 
m, ud. pl. egentl. Qucegets Græsning 
såa Marfen, og Rettighed t. Græsningi; 
Sræsgang; men bruget ogfaa for: Fæavl., 
IL Qvagavl. Agerdyrkning og Sædrift 
tre Sandets vigtigfte Neringsvele. Sæs 
Mriver, en, Aoccgdriver. Fagang, en. 
Sræsgang ; ft. Bel for Bvæget, hvor bet 
lrives ud i Mayten og hicm. ”Ci heler 
tfluffe enten Folfe= ed. Sægeng.” D. Lov. 
IM. 13.13. Sæhangel, f. Qvæghandel. 
fæhave, en. indhegnet Græsmart t. Ovæg. 
fæbold, et. Avcegavl. Fahoved, et. 
ktieldeord til ell. om en Soemer. (tav 
Lalebt.) Fæehund, en. Hyrdehund. 
Sæhuus, et, Huus, indrettet t. Opholde⸗ 
ke f. Aveeg el. Fæ; Ovægftald.  Sæs 
hvode, en. Qveghyrde, Hyrde. ”Bedre 
tår de omvankende Sæhyrders Tilſtand.“ 
d. Guſdb. Sæheved, et. ſ. 30ved, 
Bvægheved. 'Sæflteatur, et. pl. - e, 
Rørre Kreature, Qvæg, Hoveder. (et ind 
Ntwk.) ”De Klefte — flagte intet Sæs 
tur; men allene Faar.“ Aagaard om 

Sme, 117, Sæmark, en. Grægmart t. 
Evas Famarked, ſ. Ovægmarfed. 
Sæmon, et, Dvæg, betragtet fom Eien⸗ 
tem, ſom Ting. Sæftald, en. Quceg⸗ 
falt. Favang, en. Græsmart, 
Sædre, pl. af Fader. ſell. den Jsl. gen. 
— bruges af nyere Forfattere ſom 
td), (m. Vemeriolſen? ſom er af Bæbrene, 
om man har fra fine Forfædre) i nogle 
Sammenfætninger, faafom: Sædrearv, en. 
ry efter Forfædre. (Grundtvig.) Sæs 
drehiem, et, det efter Forfædrene arvede 
im. Fadreland, et. IJẽl. Fådrland,] 

kt Sand, hvor man er født, ell. egentlig, 
horfra man har fin XRt, Herkomſt. (ſ. Fæs 
ſteneland, Fodeland.) Deraf: Sædrelandes 
ærlighed, en. (Patriotisme.)Fadre⸗ 
endsven, en. den, 'fom elſter fit Kædres 
and; en Patriot. — fædrelandfø, adj. 
I, fem tilhører, udrinder fra, ftaaeri For⸗ 
indelſe med Fædrelandet. Sædrelandfre 
delte, Begivenheder, Erindringer. 2. fom 
Waer ud fra Fædrelandet, er henvendt p. 
ets Tars og Bedſte; patriotiſt. En fæs 
nelendſt Iver. ”At Hiftorien, befiælet af 
xdtelendſt Aand, maa finde Indgang 
6 Folfet.” M. — Sædrenavy, et. det 
Ravn, cen har arvet efter gorfædre. ”Fors 
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faged du en Stund dit Sædrenåvn.” Gruntfs 
vig. Fadreſtad, en. Stad, hvor cens 
Forfædre længe have havt deres Hiem. (Fi⸗ 
bigers Soph.) 

Sædrene, adj. ſmaaſtee af Isl. Faderni, 
Federni, palernitas.] . fom har tilhørt 
eens Fader ell. Forfædre, fom man har 
efter Fader ell. Forfædre. Undertiden færs 
ſeilt, f. Er. fædrene Bolig, (Thaarup) 
paa fædrene Side; fædrene og mødrene 
Arv, Vaaben, Frænder, m. fl. men ogſaa 
ſammenfeiet m. det tilhørende Subftantiv: 
f. Er. Sædrenearv, Sædrenefrænder, Sæs 
drenegaard, Fedrenegave (Herz), Sædres 
negods, Sædrenejord, Fædreneland, Sæz 
drenclov (d. Bibel), Sædrenemaal, Mos 
dersmaal (d. Bibel.) Sædrenetro (P. T. 
Wandal.) m. fl. (Endeel af diffe, i Udtalen 
flæbende Ord kunne undgages ved analo⸗ 
gig Brug af Sædre, fom den gamle ged. 
pl. f.Er. Fædregaard, Sædrejord, 20. 

Sæiſt, adj. [af Sæ.] ſom tilhører, pas⸗ 
fer fig for Fæ, dyriſt. (Det forſte et flærs 
tere og lavere Udtryk.) ”AXt Menneftet 
var fan dybt nedfiunfet i feiſt Dorſthed 
el. Bantfelighed,” Bitkner. 

Sæl, adj [Jol. fæla, ftræffe, forfærde,] 
udirvkker den Grad eg Art af Styghed ell. 
Heslighed, fam forfærder, vælter Modby⸗ 
delighed. Et fælt Anfigt, Skrig, Veir. 
»Je fra dig flyer, du fælejfe blandt 
Fieſde!“ Frimann. Sale Lader, En fæl. 
Gandling. "Gom Gienfærd f. min Sicel 
de fæle Tanker fvæve.” Actlis. (jvf. grim, 
pel ſtyg.) ”Sæl er den Gienſtand, 
vis Indtryk ikke blot vekker Afſty; men 

tillige én m. Forfærdelfe blandet Modby⸗ 
delighed. Et Misfofter er altid flygt, uns 
dertiden fælt. Lugten af Lofetande er 
ſtyg; af Aadſler fæl.” P, E. Muller. [Als 
muen bruger fæl hyppigen i en anden," 
mere udftraft Bemarkelſe om det forbaus 
fende, det i Grad el. Storrelſe ufædvans 
lige.] Falhed, en. ud. pl. Beſtaffen⸗ 
heden at være fæl; høi Brad af Hædligs 
hed. ”Med tufinde Skikkelſer veed han at 
dætfe fin medfødte Sælhed.” Pram. 

Sæld, en. ud. pl. Breftfældighed p. et 
Guus, Bngfæld, Gaardfæld. ”At tage 
lovlig Sæld p. Præftegaardens Broftfæls 
dighed” (3: tage Syn paa.) D. Lov. IE 12,4. 

ælde, en. pl.-v.[af Fald og falde.) 1. 
Redſtab, forſonet m. en Faldder, til at 

nge vilde ell. ſtadelige Dyr i. ”At Lovene 
fie ere opſtillede f. Borgerne, ſom Fugle⸗ 
fængeren opſtiller Garn og Sælder, for Fug⸗ 
le,” Schytte. ſ. Mufefælde, Rottefælde, o. fl. 
2. et omfaldet Træ. ſ. Dindfælde. 

Sælde, v. a. 1. [Iél. fella.] bringe t. 
at falde; og færd. hugge omkuld, omhugge. 
At fælde Zræer, fælde en Skov. ”Saa 
hvæfjer ieg min blanke Lee, det rige Græs 
at fælde,” C. Frimann. (Ufædvanlig er 



” "ør tilberede opbrudt Hvilejord t.Sœd. 
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Setde — Hætte fab. 
a 

Brugen af Ordet om Vand, der gives 
id el. Afløb. ”Man maa el Nvgen t. 
fade fælde Band fra fit fædvanlige Loeb.” 

D. Lov. V. 11. 6.) 2. dræbe med Stik, 
Skud ell. overhovedet p. voldfom Maade. 
At fælde een i Tvefamp. At fælde en Hiort. 
3. om Øraad: at fælde Taarer. 4. lade 
falde af el. ud, miſte (om det, ſom erftats 
tes v. noget nyt af famme Art) At fælde 
ænder, Zræcrne fælde Bade. Hiorten 

, bze fine Takker. Ogſaa absol. Dyrene 
ælde (Haar.) Fuglene fælde (Ficdre.) 

6. fæfte, famle, forbinde een Ting m. en 
anden, ſaaledes, at de noie forenes el. 
falde i hinanden. At fælde et Stykke Tet 

en Kiole. At fælde Tommer fammen. 
6. At fælde Spyd, Bajonetter 3: holde dem 
lige udftraft for fig. 7. At fælde en. Ager 

i Lovfproget: a) affige en Dom. At fælde 
Dedsdom over cen. Dommen cr fældet. 
b) overbeviſe, ifær ved Vidner, om Strafs 
ſtyldighed. Dette Vidne, Beviis, var det 

* & 

ſom ifær fældede ham. “J hvilket Tilfælde 
den Sigtede et, efter hané egen Tilſtagelſe, 
bør fældes.” Ørfted. — Sældetid, en. 
pl.-er. den Tid, da Fugle fælde Ftebre, 
og viffe Dyr deres Haar. — Falding eller 

' Seldiutin „en. Gierningen at fælde, 2. 
Stedet, hvor noget er fældet fammen, Det 
er gaget op i Sældingemn . 
Sel e, en. pl, -r. [A. S. Fælga.] et 

af de frumme Treſtykter, hvoraf Hiulets 
Krede dannes; Hlulfælge. Et Hiul bes 
ftaaer af Sælger, Eger og Rav. 
" Sælle, en. pl. - vr. [Isi. Felagi.] den, 
ſom har forenet fig m. en anden t. et vift 

Foretagende; en Stalbroder. Bruges fun i 
nogle Gammenfæfninger: Handelsfelle, 
—— Xgtefalle. 

ælled, en, pl.-er.  Græsmarf, ſom er 
(M fælleg Brug for Bymendene i en By: 
”De ville udlægge et Overdrev 't”en Sæls 
led for Overtro og Fornuft.” Rahb. 

Sælles, adj. og adv. ſſtrives ogſaa fæl: 
leds, og er egentlig genit. Sælligs.) 
fom éen har, eier, bruger i Fællig eler 
tiligemed,en anden eller Andre, Til fæl 
les Brug, Fordeel. »Trucdes de af en 
udvortes Fiende, bleve de her forenede t. 

" fælled Forfvar.” Guldb. At lide fælles. 
Skade, Skiebne. 'J Enighed og Kiærligs 
hed at arbeide mod (til) det ſamme fælles 
Maal.” Mynſter. Vor fælles Ven. Døden 
er fælles for alle. En fælles tilytfe for 
hele Landet. ”Gnart vil en fælles Kum⸗ 
mer avle fælles Fryd.” Ohlenſchl. Et fæl: 
les Bo, ell. Sællesbo, [Jel. Félagsbu.] 
Bo, ſom Mand og Huftru eie ſammen. 
(ivf. tilfælles.) = Sællesffab, et. ud. pl. 
II6l. Felagskapr.] 1. Forening imellem 

flere m. lige Rettigheder. At fådgaae, leve 
"AS. med con, 2. færd. hen Judretning 

Pi; 

åd 
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2 des, gaae I Brand. (65. ſangs; fom nt 

„en. den hule Deel af en Baſſelaas, ros 

dauesſtab — Sængfle. 
i Benderbyer, dt Bondernes Lodder og 
Marker ligge blandede imellem hoerandte, 
og ikke udſtiftede t. hver Gaard iſer: Jord⸗ 
fæœllesſtab. At udſtifte en By af Fælles: 
ſtab. — Sællesbørn, pl. kaldes i Lovſoro⸗ 
get Fuldſeſtende, ell. Born af cen Ka 
og Moder, i deres Fochold til Forældrene 
og I Mobfætn. t. Særfuldsbørn, (Usfin 
Anm.t. Tingsx. I. 326.) Sællesgeds, 
Gods, hvoraf Flere tage lige Brug, fe 
iffe er en Enkelts ECiendom. (J. Gemei 
gut.) . Sællesmand, en. Bi f. ſ. Sælie; 
Intereſſent. At være Sællesmænd i Har⸗ 
bel; i Stor, Mark, Eng. (V. S. 2.) 
Sællig, adj. fom ev tilfælles; fælles 

fælligt Gods, Bo, At have noget fælli 
ms cen. ( B. 6.0). 

Sællig, en. 'ud. pl. (Jer. Felag.] Jal⸗ 
lesſtab, Forening. Af' være f Sællig mo 
gen. at fidde I Sællig ſammen. (D. Lov, V. 

” Sænge, v.n. 1. (har.) fatte Ild, tæns 

Tvivl rigtigſt efter Ihre henføres t. fange. 
æroften, Kruddet 'pil ikke fænge. ” 
Gniſt, fom fænger alt f. let, —æ le 
Ohlenſchl. (En —* 2: ſmittende S 
don. V. S. O.) = fæengbar, adj. fem 
kan fænge, ell. let fænger. Deraf: Sang 
barhed, en. ud. pl. — fengelig adi. 
fængbar. Let fængeligt Træ. Sænnes 
rør, et. det Ror d. en Bombe, hvorved ca 
tændes. Fenghul, et. Hul p. en Roft 
el. Kanon, hvoriglennem Ladningen færs 
des ved Sængfruddet 5 fint Krud, fem 

r lægget ved ell. oven paa Fonghullet, og 
tændes v. Gnift el. Lunte. Sængpand, 

* 

paa Fengkruddet lægges. 
Sængfel, et. pl. Fængſler. [af fange. 

1. Fangenſtab. (i ældre Str. Fengeſſe.) 
At demmes t. evigt Sængfel. 2. Sted, 
hvor Fanger holdes i Fordaring. At fætter 
i S. holde cen i Fengſel. Deraf: fæng: 
ſelbunden, adj. v. poet. 'fængflet, fat k 
Fengſel, holdti Fængfel. Ohlenſchl. éEord. 
G. 310.) Faengſelsmuur, en. Munr, 
der omgiver et F. figurl, ”Den frie Eid 
i Stevets Sængfelsmunr.” Ohlenſchloger. 
Sængfelsftraf, en. den Straf, et Holte 
Fengſel. Sæntifelstid, en. den Tid, 
Hvori cen holdes i $. (MNMalling.) Sang: 
elstvang, en. den Tvang, hvori Fængse 
ing holder en Perſon. (Artedoe.) p. fl. — 

— Sængfte, v.a.1: fætte t Fængfet, arrt⸗ 
flere. — fig. indtage, fnffelfætte i hai Grad, 
beherſte Siælens Drift, Attraa og BVirtk⸗ 
ſomhed. »Nu fængfler anden Sienſtaad 
Heltens BUE” Ohlenſchl. Det var mer 
hendes Bittighed, end hendes Skienbed, 
der fængflede ham. Vort Olerte fængfie 
af vort Pe, og lankes t. det Feb, vi fe. 

S 
— 

⸗ 



Fængfling — Færdig. 

kald, = Sængfling, en. pl.-er. Gier⸗ 
ingen at fætte I Fængfel. 
Fænnibe, en. pl.-r, [af Sane] én liden 

jane; en Rytterfane, Standart. 
Fard, en. ud. pl. ISv. Fård.) 1. Fart, 

zeiſe. Ire Dages Fard. [Isi. Får. A. 
z, Fare, Reiſe. Færde, Krigétog.]' 2. 
foranſtaltning, Anretning. ”Enringe og 
anieclig Fard. Vedel. ſ. Brudefærd, V 
jordefærd, Xeifefærd, o. fl. 3. Rorelſe, 
zeragelſe. — Deraf: adv. paa Serde. 
i ſereſtagende, i Vœerk. Hvad er paa 
færde? Der ev Fare paa Særde. »Der 
ritfe langt Bergad paa Særde, naar Fare 
g Rød ct faa nær.” P. Tidemand. 1564. 
)i Bevægelfe, 1 Arbeide. ”Før Morgen⸗ 
nen var han alt paa Særde.” Tode. At 
re zaa Særde fra Morgen t. Aften. 4. 
jantel, Foretagende, Forretning. En uns 
etlig Ferd. ”De ſtore Dødes lyſe Særd.”' 
b. Slicher. “At denne Særd jeg snitte 
meftaget jo for, jo heller.” Ohlenſchl. 
Jeg werker, Oluf elſter den. drabelige 
færd,” Samme, — At give fig i Særd med, 
it sære i Særd ms et Arbeide. At være i 
j. med een om noget. At fomme, give 
ig F. med flette Folk (i Eelſtab, Ledtog.) 
fra føre Fard 3: fra Begyndelfen. 5. 
dfetſel, Adfærd. fan er underlig i al 
ia Færd, G. Qændelfe, Tildragelfe. En 
mterlig, fælfom 5. (f. O 
Faerde, v.a.91. giøre t. Rette, flye, 
ette i Stand. (1. &. Vedel.) 
Jærdes, v. u. pass. færdedes. [af Færd, 

l, Sl. færdast,) 1. reiſe, drage omfring. 
Ufcig Mand færdes tryggelig om Land.” 
Nſor. (På Lølle.) 2. være i Bevægelfe, 
Ketelſe, i Arbeide. Gun færdes tidlig 
4 filde, baade i Huſet og udenfor. ”En 
— opvorer, færdes, er ei meer.” S. 

er 
Særdig, adj. ISv. fardig, T. fertig.] 
L ttde, beredt t. en Gandling. fan er 
erdig t, at xeiſe, t. Reiſen. »Til Troſt, 
Aaad, t. nd ng altid færdig.” Evald. 
ks tefefærdig, feilfærdig.) 2. næt ved 
it giere ell. at hændes noget. Hun er 
færdig at græde, maar hun feer Barnet, 
Pen ne færdig. el. færdig ved) at døe 
f Cult, (bagt, Z.) ”Saa han er færdig 
i at være Konge.“ Ohlenſchlæger. (fas 
3.) 3. fuldført, tilendebragt. Ars 
tiet er færdigt. . Gufet bliver færdigt t 
soner At gtøre noget færdigt. At 
mig blive færdig med noget, faae det 
i debragt. 4. villig, redebon. At være 
når: fl at tilgive. ”Den, der er villig 
nu lhdefætte egne Fordele f. det Almin⸗ 
mt, og færdig at opoffre Liv og Gods, 
Mr det giefder,” Salling. (f. bodfærdig, 
nfærdig, tienftfærdig.) 5. svet, dygtig, 
Mad: Og møder Gatyr flig en færdig 
gier, felv nade han hyler v. en Fyrſteẽ 

U 
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elfærd, Uferd.) 

»ærdig — Bæfte. 

Grav, ftrar fpøger han felv m. Regentens 
Pligter.” Evald. En færdig Arbeider; en 
ærdig og findende Tunge. At være fæœr— 
ig flåt Arbeide, I fin Pen] — Heraf: Særs 

dighed, en. pl.ser. en ved Ovelſe erhver⸗ 
vet Evne cl. Begvemhed t. et viſt Arbeide. 
”Uf Dvelfen reiſer fig efterhaanden en 
Særdighed; af Særdigbeden en ſyndig 

ane; af Banen en Natur.“ Baftholm. 
F. i at tale et Sprog, i at ride,” dandſe. 
Han befidder mange Jærdigheder. 

Særdfel, en. [af færdes.] Færd, Be⸗ 
vægelfe af Kisrende og Ridende. I denne 
Gade, p. denne Vel er megen Færdfel,-— 
Særdfelsfolf, n.s. pl. Folf, fom have m. 
Ferdſel, Transport af gisre, — færdſels⸗ 
rig, adj. ſom har megen Ferdſel. En 
færdfelsrig Vei. 

Særge, ex. pler. [gf fare. E. Ferry, 
et. Faͤhre.)] et i Almind. fladbundet 
artei, hvori ſaavel Folk, ſom i Gærdes 

eshed Vogne, Heſte, Aveeg og Sods føres 
over et ſmalt Vand. Skibe, der bruges 
Tom Særger, kaldes Smakker. Ferge⸗ 
baad, en. 8. ſom bruges v. et Foœrgeſted 
til Overforſel. Fargebro, en. Bro, 
hvorfra man gaaer ud i en Færge. Særs 
gefart, ch. Overfart' fra et Færgefted £t. 
et andet. Særngefarten . fra Kallundborget. 
Aarhuus. —— pl. Folf; ſom 
ere anſatte ved et Foœrgelsb. Ferge⸗ 
gaard, Særgehuus, et. H. hvor en Færs 
gemand byer. ærgekarl, en. En Karl: 
ell. Baadsmand, fom gier Tienefte p. en 
Færge og hos en Færgemand. Ferge⸗ 
laug, et. en Forening af flere Lodtagere, 
fom have Deel I et Færgelsb. 
løb, et. 1. d. f. f. Færgefart; ell. det Vand 
imellem to Lande, hvor man fættes over 
m. Borger ell. Fergeſmakker. 2. den Drift 
og Handel, fom hører til Færgefarten p. et. 
viſt Sted og Deeltagelfe deri. At have Lod⸗ 
deri et Fergelob. ,Særgelen, en, det, ſom 
betales f. Overforſel m. en Færge. Særs 
gemand, en. den, fom eter ell. beſtyrer, 
enten ene, cell. med fine Folk, en Færge 
v. et af de mindre Færgefteder. Særs 
geſßnakke, en. et Stib, der bruges i Ste⸗ 
det for Færger, ved Overfart paa ſtorre 
Bande. i: 
Overfart føcer ved Færger. . Særgetold, 
en. Told, fom maa betales af Varer, der 
føres over v. Færger. — fr … 
Ferre, færreft. f. faa.  - 

ærredsvogn, en. pl. -e. (Færdévogn, 
ærdesvogn.) en Vogn m. Kurvefading, 
eifevogn, (modſ. Arbeidsvogn)  Særs 

redshaver, pl: Haverne ell. Sideſtykkerne 
paa en Fœrredsvogn. — SHærredstøi,-et, 
Ktøretsi. (Arrebo. 181.) ” 

Sæfte, et. pl.-r. [af adj. faft.] 1. no⸗ 
et, hvorved man fan fæfte &n Ting, ell. 
olde fig fat; ogſaa: det, at holde fig faſt. 

⸗ 

Særges 

ærgefted, et. Sted, hvorfra - 



| Feſte. 

Krog t. Sæfte for en Stige. At fage F. 

med Gænderhe, m. Fødderne. (f. Sodfæfte.) 

N 
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2, Haandgreb p. en Kaarde, Kaardefæfte. 
"3, faft Sted, Fæftning. (forældet.) Borg 

. og Sæfte. 4. den Forening ell. Contract, 
hvorved Ford Icies af Eieren. Ut have, 

fane en Gaard i Sæfte. At give nogen en 
Jord i Sæfte (fæjfte den bort t. ham.) At 
ive 100 Rdlr. i Sæfte af en Gaard 53: i 

Sand fæftning. 5. Det ſynes tilforn ogſaa 
have været brugt for: Forlovelſe. — Heraf 

i det mindfte Ordene: Faſtefolk, pl. for⸗ 

lovede ell. trolovede golf. (D. Lov. V.4. 1.) 
Sæjtensgave, en. Gave, fom en Fæftemand 
piver fin Foſtems. (fogftlellig fra Mor⸗ 
engave, ſ. A. Usſing. Anm.t. Tingsr. Il. 

i 86.) Sæftensgilde, ef. Trolovelſesgilde. 
Feſtensring, en. Trolovelfesring, ”Min 
2 hensring han tog af Haand.” Rahbek. 
(Digte, 1602. I. 186.) Feſtensol. et. 
d. f. f. Fæftensgilde, At drikke Sæftensel, 
»Seent bliver da vort Faſten min 
Soſter!“ Evald. (gitferne«) 

Feſte, v.a. 4. [af adj. faft,] giøre faſt. 
At fæjte noget m. Sem. Traet har fæftet 

Rødder. (Ogfaa nentr. Sommet vil ikke 
fæfte 3: fidde faſt. holde faft.) At fæſte fit 

- Haar op. At fæfte Ilden (bølge den om 

Aftenen i Aſten.) figurl. At faſte noget i 
' Sindet, I Gufommelfen. At fæfte Lid til 
smoget. 2. tage i Foſte. At fæfte en Gaard, 
et Guus af een; at-fæfte (leie) Varelſer. 
Ut færte Tieneſtefolk, fæfte en Pige. 3. 
give i Fælfte, leie bort. At fæfte en Gaard 
bort p. Foſterens Livstid. At fæfte fig bort 
(om Zleneftefolf.) 4. forlove, trolove fig 
med. At fæfte fig en Mo, en Klærefte, = 

Sæftebonde, en. B. fom har fæftet fin 
Gaard mod aarlig Afgift el. Landgilde. 
(modſ. Selveierbonde.) Faſtebrev, et. 
riftlig Contract imellem Jorddrot og Fæs 

hebonke om Zæfte af Gaard el. Huus, 
imod en beftemt aarlig Afgiftm. m.  Sæz 
ſtegaard, en. G. ſom fæftes bort, fom er 
bortfæftet. (ſaaledes: Sæftehuus, Sæftez 
jord.) Faſtekone, en. Kone, fom imod 

etaling anviſer Tieneſtefolk, ifær Piger, 
der ville fæfte fig bort, ledige Tieneſter. (I 

lignende Bemærfelfe bruges : Sæftemand.) 
cledig, adj. ſom ei er fæftet bort, En 

f eledig Gaard. Sæftemand, en. 1. 
en forlovet Mand, m. penfyn fil hans 
Ktærefte. 2.f. Feſtekone. Sæjtemø, en. 
En forlovet Pige, med Genfyn t. hendes 
Jæftemand. "Men f. en Sæſtemo man 
vove maa fit Liv,” Holb. P. P. Feſte⸗ 
penge, pl. »Penge, ſom gives Tieneſtefolk 
p. Haanden, naar man feſter dem. Fe⸗ 
fterettighed, en. R. til at bortfæfte en 
Gaard cl. anden Eiendom. = Sæfter, en. 

fæfter el. har fæftet nos 

* 

pi. e. den ſom 

det af en anden. 

Sæftensgave — Føde. 

Sæftene ave, Sæftensring , og flere, ſ. 
under Sætte, 5. 

. Sæftning, en. pl.-er. [af faſt og fætte. 
A. S. Fæstenne, Fæstnesse, costrum, 
propugnaculum.] et befœſtet, m. Volde 
ell. Mure forſynet Sted. At anlegge, be⸗ 
leire, opfordre, ſtorme, indtage en Sæt: 
ning. — Sæftningsarbeide, et, 1. Arbei⸗ 
det paa at anlægge, bygge en Kæftning. 2. 
trættende Arbeid ing ved en Faſtning, hver 
til Forbrydere (Slaver) dømmes. At dem⸗ 
mes til Fæſtningoarbeide (Slaveri) p. Lire⸗ 
tid. Sæftningegrav, en. Ørav udenfor 
Voldene om en. (Saaledes: Sæſtninge⸗ 
muur, Faſtningsvold, o. fl.) Sæt 
ningskrig, en. den Deel af Krigen og 
Krigskonſten, ſom beftaaer i at. angribe 
og forfvare Feſtninger. Seſtnin 
Fer, pl. Samlingen af Bolde, Grave, 
Skandſer m. nt. hvorved en By er befæftet. 
(I sing. om en enkelt Skandſe.) | 

. Sætter, en. pl.-e. IT. Vetter.] Sed⸗ 
ſtendebarn. Om et Fruentimmer : Sats 
terſte. — Sætterffab, et. Slegtſtab 7 
Tem Fætter. (V. 6. O.) 

Søde, en. ud. pl. det fom tiener t. Næ⸗ 
ting for Menneſter og Dyr, Spiſe. Ged, 
rigelig, flet Søde. En nærende Sode. Xl 
have Føden p. et Sted, I et Huus. ”Fors 
ældre give Børnene Søde; men ikke Næ— 
ring, Søde betegner blot det, ſom nvi: 
af Mennefter og Dyr; Wæring tillige de 
Virkſomhed i Organismen, hvorved dens 
brager Nytte af hvad den nyder. Der gives 
berfor Såde, hvori der er liden Wæring." 
smiler. i 

Søde, v. a. fødte (ſielden fodede), fodt. 
(Moth.) [Partic. fod, ſom nogle Rrew 
have indført, er urigtigt, imod Anolegi 
og ældre Skrivebrug. A. S. fedan. po 
voeden. N. S. foͤden.] 1. give Fede, næ 
te, underholde. fan har over fi Menss 
er at føde. ſigurl. vedligeholde, ſtorke 
lie føder Iben. »Koldfindighed føded 

Mistanken, og Mistanken oddagede For 
nœrmelſe. Kampmann. 2. bringe fit Fokci 
til Verden (om Menneſter og Dyr.) pus 
har født en San. "Ingen er fodt for få 
eger Skyld allene,” Ordſpr. (Moth.) al 
fore i Dolgsmaal. Hoppen fødte et Singk 
sl. Dyr, fom føde levende Unger (riri⸗ 
pares.) Der fødes flere Menneſfer, cm 
er døe. — figur. - forvolde, foraarfagt 
Denne Gag vil føde megen Fortred af fis 
»End ikke det ſtorſte Daab føder noget & 
fig, uden at den Haabende tillige are 
der.” Schytte. 3. partic. fodt. fane 
en født Ænglænder; men opdraget fra fl 
Barndom i Frantrige. — At være fodre ål 
noget, have fortrinlige Naturanlæg ; var 
ligefom af Naturen, fra Fodſelen beſten 
dertil, Ligeledes: Dan er er fodt Digtee 



Både — Fodſel. 

"Da det nu omſtuſder er en beklendt Sag 
— at enhver Dosmer og Dagdriver er en: 
ſedt Landmand.” Rahb. — Foden, en. 
Micrningen at fode, — Fodeby, en. By, 
ber cen er født. Fodedal, en; Dal, 
km er ceng Fødefted. ”Længe flal hans 
katt Fededale m. hoi Begeiftring om hans 
Jret tale,” Rahbek. Fodeegn, cen. den 
Fgn, der omgiver eens Fodeſted. Fode⸗ 
sand, en, tilforn i Jylland de mindre 
zadegaarde, den: fun havde Rettighed t, 
tt oefede Stude, men iffe f. af ſtalde dem 
if Fetning. (D. Atlas. IV. 33. ſ. Stald⸗ 
eetd.) Fodejord, en. Fodeland, Fo⸗ 
ted. »ndelukke Kicerlighed til Fodejord 
te Begrebet af Fedrelandskicerlighed. Ens 
ist, Fodekorn, et. Bredkorn. (modſ. 
ʒꝛceekorn.) Fodeland, et. Fodreſand. 
czentl. Sandet, hvor man er kommen til 
zerden, hvilket kunde være forſtielligt fra 
edreländ.) Fodemangel, en. Mangel 
sa Fede ell. paa Fodemidler. J. Boye. 
edemiddel, et. En vig Ting, ſom fan 
mt. Fode; et Neringsmiddel f. Mens 
tr og Dyr. 
ytiſte Fodemidler. ”Et Sodemiddel er 
in en enkelt af de Gienſtande, ſom tiene, 
Fede: Begrebet om Søde omfatter alle 
Nemidler,” Muller. Fodemengde, en. 
længde, Quantitet af Fodemidler. ”At 
kenneffemængden er i Forhold t. Sødes 
ængden,” J. Bone. Fodened, et. 
jintl, et Med, Hsved, fon opfodes; (fe 
edeſtud.) men i lav Zalebrug : en Dags 
ver, en Perſon, ſom ikke gior Gavn for 
en foderig, adj. 1. ſom har Overs 
d af Fødevare. 2. fon giver megen 
ede, er meget nærende. Fodeſtad, en. 
tin, — Fodeſtavn, en. 1. den Egn, 
riplet, hvor cen er født; Fodeſted. (so— 
m natale.) Begreberne Fædreland og 
Hejtcun ere fammenfmeltede i deres 
reg.” Engelst. 2. færd. en Stræfning 
g Geds, hvilfen Vornede, fom der vare 
te, iffe maatte forlade, uden at kiebe 
3 for dertil. (f. Stavnsbaand, ſtavns⸗ 
uden.) At være fri, blive fri for fin 
Selteyn, D. £ov. TIT. 14,13 Sodes 
då, et, det Sted , hvor cen er født. 
deſtud, en. pl.ce. kaldes i Iylland de 
inde, der opfødes v. Halm cf. ringe 
ter, I Modfætn. til Staidſtude, der 
15 (f. Aagaards Beſtr. over Thue. 114.) 
everer, n.s.pl 
md f. Handel; det, ſom tiener t. Mens 
firs Fede, betragtet fom Barer; ifær 
! Suulvarer, Smør, Kiod, Fleſk, ic. 
ne, en. Ø, hvor cen har fit Fodeſted. 
Ledſel en. pl. Fodſler. Dog ſodvanl. 
rt, Art. Fodſelen. ſi ældre Skrifter: 
dfe] 1, Gierningen, at bringe et 

fiere til Verden; Tildragelſen, at et 
ten, et Foſter fødes, Hun havde en let, 
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Et 5. af Planteriget.” 

Fodemidler, fom Giens 

Fodſel — Foie. 

N . 

haard F. Ogſaa Huusdyrenes F. bebsver 
undertiden Hielp. Barnet døde i Fedſe⸗ 
len, har varet fvageligt fra Fodſelen af. 
2 et, Herkomſt. Han er af Fodſel en Nor⸗ 
mand. 
førfte Begyndelſe. At dæmpe ct Oprorii 
Fodſelen. ⸗Fodſelsaar, et. Aaret, hvort 
cen er født. Sødfelsbrev, et. Beviis 
angaaende eens Fodſel. Fodſelsdag, en. 
den Dag i Aaret, p. hvilken een blev født. ' 
Fodſelsdele, pl. de Legemsdele hos Hun⸗ 
kisnnet, ſom ere beftemte t. Slcegtens Fots 
plantelſe. Fodfelsfeſt, en. Hoitid i An⸗ 
ledning af eens Fodſelsdag. Fodſels⸗ 
hielp, en. den Hielpht. at bringe Fofteret 
frem, ſom Lægen ca. Jordemoderen giver 
den Fødende. Fodſelshielper, en. En 
Læge, ſom har lært og udøver Fodſelsvi⸗ 
denſtaben.  Sødfelshøitid, en Fodſels⸗ 
feſt. Fodſelsleie, et. Foſterets Leie £ 
Bekkenet under Fodſelen. Fodſelslem, 
et. d. ſ. ſ. Fodfelsdele, iſer de udvendige. 
Fodſelsnod en. Smerte og Ned, fom 
folge med Barnefedſel. Fodſeloret, en. 
Rettighed, ſom Fodſelen giver; arvet Rets 
tighed, ”Grib Sværdet og forfølg din Fod⸗ 
ſelsret. Ohlenſchl. Fodſelsſmerter, pl. 
Smerter, ſom den Fsdende lider. Sods 
ſelsſted, et. Fodeſted. (Baſtholm.) Fed⸗ 
ſelsſtiftelſe, en. Stiftelſe, hvor Qvind⸗ 
folk, der Rulle fode, modtages og ˖nyde 
Fodſelshielp og Pleie. 
den Time paa Dagen, i hvilfen cen fodes; 
Fodſelstime. Fodſelstang, en. Tang, 
hvoraf Fodfelshielpere betiene fig i haarde 
Fodſler. Fodſelotid, en. 1. den Tid, 
da en frugtfommelig Kone føder, ell. da 
Fødfelen er forhaanden. 2. den Zid, da 
een fødes, blev født. ”Hvad har du da at 
prale af ældre Sødfelstid.” Øhlenfhlæger. 
Fodſelsveer, pl. viffe Smerter hos den 
Fødende, fom gåde forud for, Fadſelen. 
Fodſelsvei, en. den Vel, Fofteret tager 
under Fodſelen. Fodſelsvidenſtab, en. 
Bidengab om Barnefodfel og Fodſelshielp. 

Søie, adj. [Sv. fåga.] liden, ringe. 
»En foie Hob; et foie Folt.” Kauſſen. 
Lad os ſtilles foie Dage; Doden ſamler os 
igien.“ F. Guldb. Om en føje Tid. — adv. 
lidet. En foie Tieneſte.“ Her tover jeg fun 
ſoie.“ S. Staffeldt. ”Han Orthographie tog 
udi Agt faa noie, at han Materien fun 
agtede heel foie.“ Holb. P. Paars. (br. nu 
ſiolden.) 

Søie, en. ud. pl. [z. Fug. &. Fog.] 
1. Skiel, Aarſag, Billighed. Med F. med 
god Soie; ikke uden Sole, 
den Talemaade: at falde til Foie 2: give 
efter, underkaſte fig. i 

Foie, v.a.ogrec.1. [ISv. ſõga. T. fis 
gen.] 1. forbinde, fætte til, ſotte ind i. At 
o ie et Stykke til. At foie (fælde) et Bræt ind 
en Aabning. Søienoget ſammen. — Deraf: 

Ås 

3. figurl. Opkomſt, Udſpring, 

Fe dſelsſtund, en. 

% 

2. Fsieligheds i i 



bt 

en Gævelfe. 

andet. 

ZSeining — Zole. 

Folning, en. Gammenfsøining. 2. paſſe, 
mage, lempe. At foie det ene efter det 

3. lave, beftiffe. ”Suds Viisdom 
havde ſaaledes foiet det.” Baſth. Skieb⸗ 
nen foiede det ſaaledes. At foie Anſtalt 
t. noget. 4. lempe fig efter, være t. Vils 

lie. At foie éen i noget, Dun foier Barnet 
. for meget. i(iyf. fire.) 
hielpe, være gunſtig. Lykken har altid foiet 

a ham. ”Zilføres mig en Vind, ſom fan 
min Reiſe føle.” Falfter. 6. feie fig, v. 
rec. a) lempe, rette fig efter. Jeg maa . fi e mig efter ham. hb) blive til pas, efter 

nſte. Vinden vil ikke foie fig. Alt foiede 
fig for ham. ”Kort, efter Onſte alting foier 
fig.” Tode. c) impers. ſtee, indtræffe. 
Det foiede ſig ſaaledes. = foielig,adj. 
1. ſom gierne foier fig efter andre, villig, 
omgængelig, 2. paſſende, beqvem, heldig. 

aa en foielitz Tid. Vinden er ikke foielig. 
eielighed, en. 1. Beffaffenheden, at 

" være fsiclig. ”Hverfen Venſtab/ Gad ell. 
Egennytte, hverken Egennytte cl. nedrig 
Seiclighed kom Vagtſtaalen til at helde.“ 
Jacobi. 
viiſt ham mange Søieligheder. 

Foite, v. n.1. (har.) løbe hift og her, 
" udogind. At foite omfring i Byen. (WNoth. 

dagl. Tale.) 
Fol, et. pl. d. fa IIsl. Fyl,] Geſtens 

og Afenetg Affødning. (Om den unge Heſt 
bruges det i dens førfte Aar. f. Sole.) = 
Solhoppe, en. pl.-r. en Hoppe, fom har 

øl, el. fom bruges t. at lægge Hefte til; 
ltaͤnd, en, de førfte Zænder, fom Fol⸗ 

let og Folen flifter. 
Sol. adj. (lang gø.) Und, bled at føle 

paa, ”fom viger t. Fingrene naar det føles 
Paa" cedens tactui. Moth. (høres endnu 
i Xlmucfproget.) 

Sele, v. a. ogn. 2. IN.S. ſelan. N. 6. 
foͤlen.] 1. ſoge v. Berøring (ifær m. Haan⸗ 

den, m. Fingrene) at fomme t. Kundſtab 
om; finde. At fole Pulſen? At føle en 
Høne, om hun har Ag. Sol, hvor fold 
eg er. At fole efter noget i Morke. At 
sele paa noget 3: tage p. med Dænderne. 

At føle (finde) til noget. 2. fornemme, 
mærke ved at føle paa. Jeg fan her fole 

3. mærfe, fornemme v. Føs 
lelſens, over hele Legemet udbredte Sands. 
At føle Kulde, Hede, Sult, Torſt, Smerte, 
Han følte intet t, Slaget. . 4. figurl. om 

Siclens indvortes Fornemmelſer: vært fig 
en Forandring bevidſt. At føle Glæde, 
Sorg, Medlidenhed over noget. Han føler 
intet v. Andres Nød, v. Naturens Skien⸗ 
hed. ”Naar vi fige, at vi føle en Sæts 
nings Sandhed, da mene vi — at. dené 
Rigtighed er og indlyfende v. en umiddel⸗ 
bar Foreftiling om Gienftanden.” Mynſter. 
6. At føle fig 2: være ſtolt af Fortrin, Fuld⸗ 
kommenheder, man er fig bebidſt. => Soles 

* 
aA 
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5. fremme, frem⸗ 

2. Yttring af Foielighed. Jeg har. 

é 
AJ 
Å 1 ” 

Foleevne — Zolſom. 

gone, en. ub. pl. Evne t. at tå mr 

v. Folelſen. (Zrefdomw.) rn, 
pl.d. ſ. Inſecternes, fra Hovedet ute 
ende Foleredſtaber. (Antenuæ.) — $2 
redſtab, et. Redſtab hos Dyr (ſ. Cr. 3 

ſecter) til at føle med. — Foletraed, en. $ 
leredſtab hos Infecter og Polyper. felel 
ad). 1. fom-fan fornemmes v. Felelj 
fornemmelig. 2. fom frembringer en ſter 
ifær ubehagelig ,Fornemmelfe; betyodel 
Gt foleligt Stød, Tab. En folelig $ 
breidelſe, Fornærmelfe.  ”SBaaletcs i 
det Zab, en Rig ikke agter, være fold 
f. den Fattige.” Rahbek. = Folelſe, 
1. ud. pl. der Evne i Sicelen, at fra 
v. Nervefoftemet fornemme Forandring 
fom udvortes Ting ved Bersting ell. In 
virkning frembringe i Legemet; Solclje 
Bands. Med Livet ophører Folelſen. 
denne Legemsdeel er han reent unden 
lelſe. — Ligeledes om en enkelt Birler 
denne Sands. Folelſe af Kulde, af Sme 
te, af et Slag. En fmertelig 5. i 3 
flet. 2. pli-r. enhver indvortes. Forn 
melſe, el. Siælené Bevidſthed om Modt 
gellen af eu Forandring, uden at den 

evidſthed er Grund til, ell. er gaaet or 
til en Foreſtilling. En behagelig, ube 
gelig, levende, dunkel, ſteerk, foag, lig 
gyldig, blandet SFølelfe, ”Mænd af RH 
bør yttre Solelfen i Dand.” P. M. Trei 
»Folelfen i denne Betydning — tilkien 
giver en umiddelbar Foreftiling.” Mynſtt 
(om Begrebet Tro. 6.32.) *Solelſer 
ikke Foreſtillinger, men blotte ſubijeckh 
—— — Treſchow. ( Folelſeso 
og Nogle: en Interjection, er Udraab, ho 

ved man udktykker en Belle; Cætniag 
ord.) — Solen, en. ud. pl Gicrnis 
at føle p. noget. — Søleri, ét. ud. pl. 
Egentlig, i d. Tale: idelig og utidig Fole 
Sud det Foleri være. 2. gt i nuere 
opftaact Ord, for at betegne en overde 
ven, ſygelig, vildfarende, latterlig Falfe 
hed. ”Han vilde fee ud ſom futter Fold 
og ſaae ud ſom anfommet Foleri.“ Sas 

foleslos, adj. fom erx uden Fel 
(faavel om den blot fandfelige, ſom om? 
indvortes Yelelfe, dog meſt om-der fik: 
J Benene er har gange folæles (ber 
den Aslelſe, Fornemmelfe.) pan» 

folesløs v. hendes Taarer. (ſ. ufalſes 
Wi ere maaſtkee af Raturen dorſke 8 le 
løfe mod Fornærmelfer.” Baſthh. ”De be 
leve deres hele Livetid i folealos No, 8 
Deeltagelfe i andres Skiebne.“ Bagg. 
Him. Deraf : Søleblosheds en. i 
Ahviltet Ord dog efter Talsbrupen, * 

ougel end Adjectivet, br, om . fi 
lig Fornemmeiſe; Hvortil et andet nder 
ſavnes. Sølesløshed i Guden, I viſſe Sct 
mer.) — folfom, adj. Rn Dar en 
Grad af Foleiſe, en meget flid, Rart, é 
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Fole — Folge. , 

et apvaft Folelſe; bruges hyppigt om inde 
* — egg fom rører Sind 
I. Hierte; dog ſiges: at være folſom imod 
Rulden, Veirliget. — Sølfomhed, en. ud. 
M. den Egenſtab, at fulgte fulgt. gu. 

lige, v. a. og n. e, 
ng X. 6. fylgian. €v. Ane få VS 1. 
omme efter i Rummet, gaae ell. bevæge 
ig effer em anden, At følge cen; og følge 

er cen. Han fulgte mig i pælene hvor 
eg gik. Prindſen e lige efter Kongen. 
ſĩ folge cen m. Øinene 3: fee efter cen, ſom ev 
Bevægelfe. — Ligeledes om det, fom ved 

Stilling eil. Plads er ell, kommer efter 
eget foregaaende. Der følger (i Bogen) 
t loſtigt Eventyr paa den lange, alvorlige - 
jortæding. Een ſmuk Egn følger p. den 
aden i beftandig 'Afverling. 2. fomme 
fer cen m. lige Hurtighed; følge med. 
as gaager faa flærft, at jeg fan ikke 
* em (at han kommer forud for mig 

ungen.) gurl. Gan taler faa hurs 
st, at man har vanſteligt v. af følge 
am (2: hare og fatte alle hans Ord.) 
, være i Selſtab, i Folgeſtab m. nogen 

en Reiſe, ell. et Tog. Vi fulgte dem 
He (Her: Vi fulgte alle med) ligegil 
Skibet. Bi have lovet, at følge ham et 
ar Mt på Bil. Gan blev gt af et 
atrigt Zienerſkab. Jeg redz men de andre 
—8* t. Bogné. At følge Brudefolk til 
efte. At følge et flig, — figur. kykken 
Agte ham t. hans Ded. »Af Smiger 
gt, af Kiær tig bed forladt,” 3. Smidth. 
Dasſaa om Zing, fom man afſender. 
. Sale, og efter det £utte.) arene ſtulle 
lige, ſaaſnart Anviisningen indlsber. 
engene e herhos (hermed, m. denne 
ifighed.) 4. folge med, absol. være i. 
elge m. andre, le lage. (ogfan om Ting.) 
IL da følge med i Skoven? Det fulgte 
ed i Kisbet, — Med Huſet følger fire. 
akkelovne. 5. lede, ledſage. At følge 
n hiem, følge et Barn i Stole, folge 
n nen ad Zrapperne. 6. komme efter 1 
iden, ce efter er anden Zildragelfe; it. 
mme i en vis Tilſtand, fom en anden 
ir i. (m. præpos. efter og paa.) Efter 
egn — et ene Tordenſtrald 
igte paa det andet. Straffen fulgte 
middelbar paa Forbrydelſen. Betent hvad 
t vil følge paa! Een Ulykke fulgte paa 
I. ovenpen) den anden, — Sønnen fulgte 
aderen i Embedet. Efter denne ypperlige 
onge fulgte en Rakke af uduelige. ”Liges 
m S n følger Legemet, ſaaledes har 
tørter fulgt Lyſet v. en nødvendig Følge.” 
ilſchow. — Ligeledes partic. fe gende, 
m br. 2) ligefrem om Tiden, faavel den 
digere forbigangne , vaafslgende,” (inse- 
tam) fom den filfommende (f(utarum, 
sequens;. det ſidſte dog fieldnere.) pan 
kit fig rolig Vinteren over; men føl: 
Danf Ordbog L. - ' . 
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folge fin TZilbsielig 

mn e' 

Bølge. 
å 

ende Foraar begyndte han iglen fine Søs. 
8 Den følgende Dag var han igien 
gauſte friſt. Den folgende Tid vil lære." 
det. En nde Alder vil lade ham veder⸗ 
fares Ret. b) naar man i Talen henvifer 
til det, der ſtrax vil blive ſagt ell. omtait. 
an holdt derpaa følgende Tale: Det bør 
ſtee p. følgende Maade: Da jeg kom næres 
mere, læjte leg folgende: (Ord.) Du 
maa erindre følgende: (Ting.) — fer 
bruges ogſaa Udtrykket: ſom følg . Bre⸗ 
vet lyder, fom følger: an fvarede fags 
ledes, fom følger. c) (jvf. Ro. 1 og 5.) 
om det, fom ev eller kommer efter, i Jor⸗ 
hold til noget foregaaende. (sequens.) De 
ølgende Blade, Capitler i Bogen. Den 
ele følgende Scene i Stykket er overfla⸗ 

dig. 7. 2) tage t. Monſter ell. Rettefnor, 
ftræbe at ligne. Deri følger jeg hans Exr⸗ 
empel. pan følger de Gamles Skrive⸗ 
maade. ”Som Herren er, faa følge ham 
Evende,” Ordſpr. bB) lyde, rette fig efter, 
At folge eens Raad; folge Skik og Brug, 

be , folge Naturens 
femme, felge fit eget Hoved. -c) være 

en Virkning af, flyde af, være en Følge 
Af. (med præpas, af.) Det » fol: af hans 

v 

egen Tilſtaaeliſe. Deraf fan følge meget 
ndt. d) kunne udledes ſom (ufnfhg af, 

uddrages af en Sætning, udgisre Sluts 
ningen af det foregaaende. el har han 
tilſtaaet · Gandlingen; men deraf følger 
endnu ikke, at han er ſtrafſtyldig. Af diſſe 
Borutfætninger ælger nedvendigen, at 

ettigheden ikke tilhører ham. — B. følges, 
n. pass. være I Selſtab med Andre, 77. 
bevæge fig fra et Sted f£. et andet. 4 
følges ad. (ledſage hinanden.) Vi vil: fø 
es ad paa Comedie. Vi fulgtes ad, har 
I ne veilig fu Dele Be. rn røge. 

fo ſaa deilig tes 20.” Veſſel. (Kicerl. 
ud. Str. I 3.) åg 

være i Følge med (følge med.) VH du 
følges med, følges med de andre, sller 
gage allene? = elgagtig, adj. horſom; 
tilbslelig til at følge (7. bh.) 3: lyde, rette 
fig effer. (d. Tale.) Det hielper iffe, Hvad 
man figer ham; han vil ikke være folgags tig. (Salemaader fom diffe: Zøiet tal 
være —e Gaae t Forvelen, jeg 
vil ftrar være folgagtig (V. S. O.) høre 
til forældet Talebtrug. ”Saafremt Øvrigs 
beden ved egne Betiente lader ham affors 
bre, da ſtal han være følgeagtig.” D, Lov. 
I. 2. 24.) — Sølgagtighed, en. Lydighed, 
god Billie t. af adlyde. - ”Seg ved Solg⸗ 
agtighed din Godhed ſtal erkiende.“ Tode. 
— Sølgfomhed, én. (n. O. I. Folgfam⸗ 
keit.) ——— ”Sølgfomhe imod 
Bem, i hvis Beftræbelfer han ikle onſtede 
at findes.” Mynſter. (Præd. 1801. I. 21.) 
= Sølgebrev, et. Adkomſtbrev, Skiode 
. Jordegods og Grundeiendom. (foræls " 

| (22) 
ø 

b) følges. med, ledfage, 



å 

Sorgepar.) 

iceſes een uafbrudt Folge. 

, Landet var maadelig. — J 

v paa (Ørund-af, ſom en Folge af, i Overe 

Folge. 

det.) Folgepar, et, Et Par af de Pers 
foner, fom følge med i et Tog el. en Pros 
cesfion, f. Er. ved Lilgbegængelfe. (jvf. 

Folgeſeddel, en. 1. ſtrift⸗ 
ligt Beviis, ſom Lægésmanden giver enhver 
Karl, der ér indſtrevet ſom Landſoldat, 
naar han vil forlade Sognet, og ſom fore⸗ 
viſes Præften, inden denne fan give ham 
Skudsmaal. 2. ſtriftligt Beviis, ſom 
Toldveſenet giver for af ufortoldede og ops 
lagte Barer maa bortføres. (8. 6. O.) 
Sølgefvend, eu. En Perfon af Mands 
tiønner, der følger en anden, fom Svend 
eſl. Tiener. (I daglig Tale for: Ledfager.) 
Folgeterne, en. et ugift tienende Fruens 
timmer, der følger el. ledſager fit Herſtab. 
(Grundtvig. ) ——— adj. ſom 
ev værd at følge, ſom fortiener at efterlig⸗ 
ned (T. Rothe.) “Et følgevævdigt Mønz: 

ſter p. Dyd og Gudefrygt f. den Lærde og. 
Utærde.” Baſtholm. 

Folge, en. Fler: [Z. Folge.J A. 1. 
tud. på.) den Tilftand, hvori en Gienſtand 
følger paa, kommer efter en cl. flere andre. 
(f. Arvefolge, Lehnsfolge, 0. fl.) Toner⸗ 
nes; Foreſtillingernes Folge. Verſene mga 

2. (ud. pl.) 

den Titſtand, at een Ting (Foreſtilling, 
Sætning , Sandhed) har fin Grund i, ell. 
følger af en anden. (jvf. folge, 7. c. d.) 
Det var en naturlig Folge af der ſtore 
Anſtrengelſe. Det er ingen Folge, at Kors 

net bliver dyrt i Aar, fordi Hoſten her i 
olge, adv. 

eensſtemmelſe med. Det ſteer å Sølge tons 
gelig Befaling« J Folge vor Aftale. J 
Sølge mit Løfte fender jeg Bogen tilbage. 
„J Solge de nyeſte Efterretninger er Kri⸗ 
gen virkelig udbrudt. — 3. (pl. Solger.) 
det, ſom kommer af, følger af en foregaa⸗ 

ende Tilſtand ell, Handling, fom dennes 
Virkning. Hvad vil Sølgen heraf blive? 
Det er en Folge af hane Uforfigtighed. 
Felgen vil lære det. Denne Gag fan have 
vigtige, farlige Folger. — At drage til 
Sølge » have cen vis Folge, ell. færd, 
have lignende Virkning i lignende Tilfælde. 
Det kunde drage ril følge, om man til⸗ 
ftod ham denne Frihed (nemlig ,. at Andre 
ogſaa vilde -paaftaac ben.) 4. det, der føls 
ger af cl. fan uddrages ſom Slutning af 

„en Sætning. (Conſequents.) neg indſeer 
olge ud” ifte, hvorledes man faaer denne 

af mine Ord. At tage noget til Folge, 
ad: betragte 'det ſom beſtemmende Grund for 
noget, ”At tage et Beviis til Sølge,” (Or⸗ 
fede Cunomig. IIL 477. Heraf det neden: 
for anf. Sølgemageri.) B. flere Ting af 
cen Art, fom i uafbrudt Næffe følge paa 
hinanden, (Fr. suite.) En fuldftændig 
Sølge af romerſte Kcifermynter. * Fol⸗ 
gemageri, ct. Tilbsielighedet. at ville uds 
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met lg ftemſtillet ſom 
conſequent. (Treſchow.) — Solgeſlutuin 

Folge — Fer. 

lede er af noget, endog uden tilſreke⸗ 
lig nd. (Conſequentsinageri.) 39 
veed dgfad, at dette Folgemageri ofte mise 
bruges i den lærde Verden.” Filſchow. 
(Philoſ. Br. 187.) folgerig, adj. fon 
har mange, el. betydelige Følger. : 
gerigtig, adj. p. en rigtig Maade uddras 

alge af noget; 

en. Slutning, ſom p. en middelbat Mass) 
uddrages af ten ell. flere foreganende Get 
ninger. ”Zilftrætfelige Forfætninger føl, 
denne Sølgeflutning,” A. Dufted. ”RNasss 
denne Opfordring ligget udtrykkeli i Sek 
dene felv; ikte naar den førft v. Sølgeflute- 
ningér udledes af dem.” Birkner. — i 
gefætning, en. pl.-er. Gætning, der 
ell. fremſtilles bu udledet af en cl. fl 
foregaaende. A. Orſted. (Cunomia. IL, 8035 

Sølge, et. d, f. f. Sølg ab, 1, 

Fyled, geſtab.] At være 
me f Selge m. cen. At have nogen i F 
med fig. 2. Gan var iblandt Kom 
Folge. Et ftort, prægtigt F. Det hele 
hes rigelig bevertet. (f. Brudefolge, ei 
ølge) | 

lgelig, adj. og adv. faf v. at folge 
4. adj. fom følger, er en Folge af, 
grundet d bet foregaaende. Det er folgi 
igt, en folgelig Gag, at man maa hol 
hvad man lover. (I. Baden. Grundtu 
Hores ogfaa bl. Almuen.) 2. sdv. 3 
Grund deraf; altſaa. pan er den fvaget 
følgelig faa han give efter.” 

. Sølgeffab, ct. [af Følge, en] 1.? 
Tilſtand, at ledfage, at følge cen, ſomt 
ell. drager nogenſteds hen. At 
—* m. cen, p. en Landreife. Segr 

olgeſtab m. ham hedfra t. amter 
2, endeel Perſoner, ſom følge ell. ledſe 
cen; ct Folge, Et ſtort, lidet, anſecki 
fornemt Sølgeffab. 

Sen, en. ud. pl. ct Slags Fung ed. få 
Laad p. viffe Planter, cl. p. deres d 
hvorved Dette, naar det falder af, 
omfring afælnden, f. Frould. (FSL. Fe 
tæt falden Snee.) Deraf : FSouduſt, 
Samling af Fon, der fætter fg i Du 
(8. 6. QJ] . . · hy den 

Ser, adv. og conj. [Jel. * 
for, fyr, fyre. Goth. ſaur, faar] 
egentl. til at betegne et tidligere Bids pa 
ell. den Omftændighed af være forud i; 
den; inden; (ante, antequam.) mot 
efter at. (Det hedder da ogfng førend, 
che.) pan fom for vi havde søntet 
Jeg har kiendt hende baade for 
hun blev gift. »For Biergem 
og du dannede Jorden.” Pfj-90. 8. 
haver elſtet mig førend Verdens & 
vold blev lagt.” Joh. 17. 22. — 9 . 
der udtrokkes et Tidépun 
naget tilfømmende (inden) " 

— 



Fe. 

inder fig, før et Qvarkeer er omme.” 
deſel. Jeg ſtal nok gage til ham, for jeg 
ciſet. Gan holder iffe op, for han ens 
ang kommer til Ulykke. 2. tidligere, end 
t vift Zidepunkt, fom nævnes, Jél. fyri. 
f.for, 2.2.) En Time før Middag. To 
zer før Paaſte. For og efter Vnſtets 
yfaldelfe. — Ligeledes om Perfoner i 
titeforhold. . Før ham, har Ingen nydt 
inae re. 3. med Bibegreb af en mere 
dtrofftelig Sammenligning i Tidsbeſtem⸗ 
ufka, (priusquam.) Han kom før end 
ile ferend) ale de svrige. ges børte ham, 
et (ell. før end) jeg jaae ham. 30 for, 
vfiærere, jo hellere. Io før det fan. ſtee, 
io fiærere ér det mig. — Ogſaa ahsol, 
for: tidligere.) Han fom tidligt nok; 
nen jeg fon dog før. Et Par Dage for, 
tidligere) eller fildigete. Hvorfor kom du 
He for? Jeg havde været her før, derſom 
kegnen ikke havde ſinket mig. 4. ligeledes 
bsol. og å dagl. T. a) for: tilforn, i en 
ligere Tid, uden nærmere Beſtemmelſe. 
mtea, antebac, prius.) Jeg har nof 
Bgarig før feet ham. Det har før hændt fig, 
t fg ikke kunde komme ind. ”Kun han den 
Mate nyder, fom før var Trofabé Løn,” 
haarup. b) igen tidligere Tid, mr. Henſyn 
f et viſt Tidspunkt; (ante.) modſat ſiden, 
L nu. Det er hverken ſtect før cl. ſiden. 
tgvarderalbrigtiere, hverken for ell, figen. 
er tvivlede jeg derom; men. uu ikke mere" 
jem en nylig udløben Tid; for. fort ſiden. 
anper.) Jeg var før ved hans Dør. Jeg 
—— — men Sun hørte mig 
c. livf. en tilforn.) 5. uegentl. 

t: hellere, — ** (baade m. end efter, 
) absol. el, gientaget,) Gan hielper for 
temmcde, end fine egne. Sør pil jeg 
mlade Landet, end lide denne Krænkeiſe. 
dt hun vil gåve efter i det mindfte, . fon 
iſter hun det Hele. , or 
Ser, ad). ISv. får, Jel. ſxr, dygtia, 
nelig, tayper.) 4. dygtig, duelig; i Stayd 
"at arbelde. (Denne Bemærk, ev foræls 
its men tilopers tſammenſatie adj, f. Gr. 
beidefor, gangfør, plovfor, vaabenfør.) 
form er uden Meen, uden Legemsſtade; 
mt, ”Det førfte, hun fik Syn p. ham, 
I blev hun før igien.” 9. Mid. Aalborgs 
iggere, der have føre Lemmer, bør hol⸗ 
i tik af arbeide, (Denne Bemærk, er 
zeledes nu lidet brugelig. jvf. vanfer.) 
"for af femmer, fvær af kegemsdannelſe. 
adei og før Karl. Hun ér bleven mes 
Trer i de fidfe/ Aar. Han er meve for 
Lemmer, end fed. jvf. fyldig. => Sors 
d, en. ud. pl. Beftaffenheden at pære 
"; Svarhed i Lemmer. — førlemmet, 
I. fem hat føre, foære Lemmer. — for⸗ 
L ad). 1, noget før. (VG. 6. 0.) ”En 
tlig Mand.” Dhlenſchl. Haton I, 2. 
BD, uden Mecn. "I feorlig tand. (8. 
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S. O.) — Sorlighed, en. Sundhed, Hel⸗ 
bred, uſtadt Zilſtand, enten i hele Legemet, 
el. m. Henſyn t. et vift Ledemod. Han 
faner aldrig fin Sorlighed, den rette F. 
mere f dette Been. *Saa gaaer det til, 
naar bu forlader dig p. din Sørlighed og . 
Suudhed.“ P. Tidemand. 1543. At de, 
ſom have lægelige —7 — kunne blive 
hiulpne til deres Sorlighed igien.“ D. 
Lov. I. 19. 8. 

Søre, v. a 2. [ISL færa, A. S. ſeran. 
N. &. foren.] 1. egentl. og overhoye⸗ 
det: bevirke cl, beftemme en Gienftandé 
Bevægelfe; og færd. ſtaffe en Gienſtand 
fra et Sted f, et andet v. Auvendeiſe af 
bevægende Kræfter t. Heſt, t. Vogns, p. 
Fartoier, m. m. Kornet føre de p. Vogne 
over Bierget; endeel Barer bære dei Kurve . 
p. Ryggen. Bønderne føre Korn, Brænde, 
&smmer til Byen (t. Vogns.) Qvæget 
fores over (Bandet) p. Smakker, og fiden 
ar man. endnu 14 Miil, at dripe det, At 

føre Varer ind (fra et fremmedt Land. 
Uegentl. at fore Vers ind i fin Tale. 
indføre, — Der føres meget Korn 'ud g 
Landet. At føre gen over en Flod (fætte 
gen over.) At føre en Gær over t. Afrikg, 
2, beftemme en levende Gienſtands Bøvæs 
gelſe v. phyfiſte Midler; lede, fyre; oͤrſye 
afſted. At føre cen v. Saanben ; fore j 
Hund i Sænke, et Barn i Ledebaand, Xt 
fore Bruden t. Brudeſtammelen. »Hans 
ſtiulte Haand ſtal føre eder lykſalige til eders 
Grav.” Zhasrup. At føre cen 1. Fængfel; 
fore een f. Retten, Han blev fort hiem my, 
Fakler, At føre cen omi Hufet, i Haven, 
Dan forte Selftabet ud i Skoven. (figuri. 
at fore cen ud af Vildfarelſe. At fore 
Rygter ud iblandt Folk, At føre Sladder 
om nogen. ”Zil det omfider ny for. ons 
gen os es ført. Bording. II. 405, jpf. bry 
ære.) 3. beſtemme, ſtyre en livløs Gign 
ands Brvogelſer. Vinden først Siopet. 

Sandetet. denge Side. Gan forſtaaer godt 
at fore (bruge) Kaarden. Skippexen førte 
Skibet lykkelig i Savn. absol. Af føre ct 
Skib 3: være den overſt Befalende p, Ski⸗ 
bet. At fore Pennen 3; ſtrive. (figurl, — 
er Medlidenhed, fom har ført hans Pen 
At føre Penfølen 3: male, 4, i nogle Til⸗ 
fælde ;. have- hos fig, med fig, bære, . At 
føre Penge m. fig, hoẽ fig. Skibet forte 
Topſeil (havde Topſeil oppe.) At føre Vaa⸗ 
ben. (ogſaa figurl. krige. At fore Vaaben 
mod gædrelandet,) Dette Fortøli fører, 30 
Læfter. 5. uegentlige og figurlige. Bemærs 
felfecs 2) indrette, lave noget .i.et vig 
Strøg, é on vis, Retning. De førte Lobe⸗ 
gravene lige ind under Boldene, ,Denng 
Groft vil. jeg. føre uden om Væuget. Af 
fore en Muur op. (jvf. opføre.)  b)'om 
Retningen af 3 Vet. Denne Gang, Sti 
forer heelt igiennem Skaven. Hvilken af 

(22 *) i a 



Zoere gZorelfe. 

Perſoners Handlinger, (egentlig Bevægelfe, 
f. No. 2.) v. Veiledning, Befaling, Grunde, 
Overtalelſe, 0. ſ. v. At føre cen p. den 
vette Bel (baade egentl. og ſigurl.) Det 
er flet Selſtab, der har fort ham p. Afs 
veie. At føre (anføre) en Hær, ”Det 
Folk, fom Kongen har beftemt til Lands 
at føre.” Bording. (f. Forer, Auforer.) 
At føre Tropperne i Ilden , 4. en Storm. 
— Ut føre (lede) cen i Friſtelſe, i Fors 
dœrvelſe. At fore cen paa glat Jis 3: i 
en mislig, farlig Stilling. d) være ars 
fag t.”at noget feer; foranledige, bringe, i 
en vis Tilſtand. Det er Noden, fom ha 

øre t. Bantro. — At føre Ulykke, Öde⸗ 

. føre mig hertil. At føre send Ulykke 
55 f ondt Rygte. Uvidenhed fan ogfaa. 

æggelfe over Landet: 
du itkke ſtal falde og føre Banære over din 
Sicel. Sir, 1. 28. €) anordne, beſtyre, 
foreſtaae, udføre, (i enkelte Tilfælde.) Hun 
føre hans Huusholdning. At føre et 

egnſtab. (Deraf : Regnſtabeforer.) fan 
ørte (foreſtod) Regieringen i Prindfens 

idreaarighed. At føre en Gag, en Pros 
ces (2: forfvare en af Parternes Gag. 
MRS Sagforer.) Men ogſaa absol. at 
Force Proceé 3: have en Sag -f. Retten m. 
en ånden. Jeg er en Hader af at føre 
Proces. — Mt føre Ordet 3: tale (ifær of⸗ 
fentligt, ell. It en Forfamling.) Ogſaa: 
at føre Talen. ”Men jeg et ſtivt Qyar⸗ 
teer her Talen ene fører.” BWeffel. At fore 
Klage over noget. f) anføre, antegne. At 
føre noget t. Bogs. (f. indføre.) At føre 
noget t. Indtægt, t. Udgift. At føre ril, 
lade noget rilføre i Protocollen. 'g) bruge, 
ave, bettene fig af (i faa Tilfælde.) At 
øre en andens, en Families Navn. At 
ote en Love i fit Vaaben. h) fremviſe i 
n Levemaade, Opførfel; fremdrage, At 
he ſtor Pragt, 'fore et tarveligt , roligt, 
Ale Liv. At føre et overdaadigt, gudfryg⸗ 

tigt, ryggesleſt Levnet. De førte et lykke⸗ 
tigt Egteſtab. i) Desuden i andre færegne 
Zalemaader, f. Er. at føre Vidner 3: falde 
nogen kt. at vidne ien Sag. At førg (bringe) 
noget paa Tale. At (ore et høit Sprog 

F (tale overmodigt.)" At føre noget i Brug, 
føre nye Moder ind (ſ. indføre.) At føre 
op i Dands 3: være Fordandſer. At fore 
fig vel, ilde op (f. opføre.) At føre noget 
over fit Hierte, over fit Sind (funne overs 
tale fig til, have Sind t. at gisre det.) At 
øre. med fig 23: have t. FS Det vil 

Fare mange Misbrug m. fig. 16. Forelſe, 
"an. pl.-r. br. iffe f Verbets egentlige 

: 

Bomerkelſer (jvf. Sørfel) men derimod a) 
or: Styrelſe, ifær Gude ell, Forſynets. 
Forſhneis Foreiſer i det Forbigangne.“ 

Snecdorf. PDen Gud, ſom allerede her 
ledede os ved faderlige Facelſer. Mynſter. 
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ulſe Vee fører til Byen] c) deſtemnne "Der fortælles om Guds Sorelfer 

»Ophei dig itte, at F 

« 

Zorelfe — Foringslen. 
i for 

dums Dage." Samme. b)Maaden, Hvor: 
paa noget beſtyres, ell.cen Retsfag faret 
o. d. »Sine Embederé retſtafne Sørelfe." 
Wandal. —under hele Sagens Forelſe. 
Orſted. — Soren, en. Gierningen at fore 
(f. Forſel.) — Forer, en. pl.-c. den, for 
fører, leder andre, ſom anfører en Hob el 
Mængde, et Tog, en Beer. Krigshærent 
Togets, Bagtens Force. (ſ. Anfører, 
Mængden vilde ikke længere” følge, Int: 
deres Forere. — Fori . f. nmedenfer 

et. 1. Gierninge 
føre. Barernes Horfel. (Meft i Con 

el o. d. SForfelsiib, et. Stib 
br. til at føre Barer, el. Krigsforneder 
eder fra et Sted £. et andet (Tras 
feib.) elstid, en. TiD, da Fe 

cer cl. fan ſtee. Vinteren er ein ube 
orſelstid. 
Fore, et. ud. pl. ISv. Fåre.] 

Beſtaffenhed (Betføre.) Foret ev un 
flet v. den langvarige Regn. J godt F 
kisrer man Veien p. to er. (fk K 
fore, Sladefore, Sutefore, Binterfere.) 
* 53* conj. [fammenfat-af for og cm 
gejom prinsquam. Isl. fyrren.] bruge 

å famme Bemærk ſom før, 1. (inden 
ante, ant m.) dertiben 5. 
var der førend har kom. Forend jeg vi 
for'ham, vil jeg hellere reent forlade d 
Stilling. Det tan ikke afgisres, fi 
rå har talt med Sonen, ar . 

' rin > en. .e er. a øre. 1. 

man bar at føre: int SLS KL det 
løv of Vejen fort.” Beffel. 2, faam 
—* der tan føres, entes af en 
(Dragt; Borde) el. Paa et Skib, en 
"et Zrældye; Sadning, Læs, Fragt. Gå 
bet; Vognen, Heſten, Karlen har kr frå 
Foring. "Det (Skibet) vel forenet 4 
med Redffab og med: Søring.? 8 
”Saavel efter Reiſens Lern g 
hed, ſom efter Seringens eg 
flaffenhed;” Rahbek. 3. i . det 
i Skibet, ſom det tilſtedes Stipperen, 
manden og' andre. Skibsfolk at iud! 

”fragtfæit f. dereé egen Regning. (ſ. D.' 
IV. 1. 27, ”Ingen maa fælge fin Ser: 
af Skibet, uden m. Skipgerens Gamtintt:. 
IV. 1.28.) = Soringsfolt, n.s. pl. Fo! 
Neifende,. der f. Betaling, iade fig føre få 
e 



Zeringsmand — | | 

ou betales får at bringe Foring fta et 
Stedt.etandet. Foringsmand; en. den, 
va har m. Føring og Fragt at giøre; 
fragtmand. Soringspengze, pl. d. ſ. . 
frringslen, ell. Fragt 2. - 

ert, adv. og Ordenstal. [ISL fyrst. 
gentlig superi, af for; fom det T. erſt 
fehe.) A. adv. 1, om en Zid ell. Be⸗ 
wenhed, fom gaaer forud for enhver. an⸗ 
en af dem, der figtes til; ſaaledes at 
get feer ell. gisres før enhver anden 
ling. pan fatte fi fork tilbords (2: førs 
ud nøgen anden. af Selſtabet.) fun [od 
am gade førft ind af Døren (3: fora 
tude.) Forſt gif vii Skoven, fiden vre 
i, og tiifidſt fiſkede vi. pan blev ført 
erdig (2: før den anden cl. de andre.) 
Yet er mig Kgemeget, enten det ſteer forſt, 
l. fot. 2. i Forveien; inden man gaaer 
idere. Dette maa forſt gisres, inden vi 
sn begynde p. noget nyt” GI vil forſt 
mderføge Sagen , og fiden tåge vor Be⸗ 
letning. Her dog forſt hvad ban vil ſige, 
mend du afflaaer hans Bøn. 3. i Ves 
madelfen, i Forkningen. Forſt vilde han 
fe tree fine egne Sine; men fiden blev, 
has Glæde desſtorre. Hun var forſt (fe 
miget fornsiet; men fiden fandt hun fig 
tt godt deri, — Soerſt paa Vinteren (i 
beghadelſen af Binteren.) Sorft i Fors 
låret havde vi meget mildt Veir; fiden 
om Vtateren igien. 4. Uegentlig: a) ikke 
ir en vis, angiven Tid. fan fom forſt 

en halv Time ſiden. Nu flog Klokken 
mft ti, Naar du taler med hende, vil 
m forſt vet blive indtaget af hende. De 

fove Bryllup om æt halvt Aar. 
Ku forſt forftaaer jeg ham. . 
odftod jeg bende. bb) under. en vis Betins 
fle af det Tilfommende: derſom, faa 
art ſom. Bliver han forſt gift, faa er 
xt forbi m. denne Plan. Er han førft 
Keren vred, fan faae vi ham aldrig dertil, 
Roar jeg forſt kommer over Halvdeler, 
* — 25 — e) —* Dette 

v , el. og fornemme 
d) om —* : werſt. Sø btænte, 

Ka Siden. Han ftod forſt p. Liften. 5. 
lalemaader; forſt af, lige fra Be⸗ ra 
yndelſen d.) Vi ien⸗ 
age det "den førte ger kla forf til LAY 
: fra Begyndelſen t. Enden. — B. 1, fom 
Drdenstal af cen, m. den, beft. Artikel: 
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om ikke har nogen ell. noget af ſit Slage 
oran fg, enten I Tid cl. Sted. Den forſte 
Dag i Aaret, i Maaneden. Gan var den 

e i: Raden og jeg den. Tredie, Det 
e, jeg trænger til, er Hvile,” Den, 

KE afle Plads, Fra 
Barndom. De førfte 

(d — D 

, man 
r 

es 

e, den bedſte 
erft træffer paa, uden Forſtiel. — 

forſte, (primo) f. det andet, f. det 
tredie, 0. f. p. — Det forſte, faafnart ſom, 
den førfte Gang. Det forſte, jeg feer ham, 
fat ieg fortælle ham det, — Uted det forſte 
om fnareft, ret fnart, «quam primum. 
2. ogfaa om tilfældig Orden, ell. m. Hen⸗ 
fyn t. det foregaaende i en Gætuing, (i 
Modfætn. til den fidfte; for: hiin og denne.) 
Baade Faderen og Sennen vare Statsmi⸗ 
niftre; den forſte i Denmark, den anden i 
Preuſſen. 3. om Værdighed el. Rang 
(vpperſt.) Den førfte Kinifter (i Stats⸗ 
raadet ell. Negieringen.) Gan er vor forſte 
nu levende Digter. Man regner ham blandt 
de forſte Klaveerſpillere. = $ø fell, 
en. den Omftændighed, at fødes førft 
iblandt flere Gøftende, ell, at være førftez 
født, Naar Zalen ér om Serftefedfel 
hos Tvillinger. — Deraf: —— ⸗ 
ret, en. Rettighed, ſom Forſtefsdſel gås, 
ver. — forſtefodt, adj. v. ſom er forſt 
født iblandt fine Sodſtende (primogeni- 
tus.) orſtetzrode, en. den førfte Avi 
ell. Afgrode, fom Jorden efter Hvile frem⸗ 
bringer; el. den førfte Aſgrode, ſom Aaret 
giver. (primitiae. Meft i Bibeloberſ.) Jor⸗ 

Da forſt dens Sørftegrøde. ”Det førfte af din Jords 
Sørftegrøde.” 2 Moſe B. 34.26. Sorſte⸗ 
gre en af Korn, og Tienden af Btin og 

lie.” Jud. 11. 14. (I ældre Skrifter 
forekommer Sorſtning i denne Bemarkelſe. 
— en af Faar ell. Geder,” Taus⸗ 
ſen. 4 Moſe B. 18.) NE 

Sørfte, en. (princeps.) ſ. Fyrſte. 
" Sørftfommende, adj. v. fom er den - 
næfte i Tiden, næftfommeade, tilftundende. 
"Sørftfommende Maidag vort Bryllup ſtal 
ftaae.” Thaarup. I ferſtkommende lige. 

Serftning : i Forſtningen, dr. ſom adv. 
I Begyndeſſen. Hun var i ingen 
fengtfom 5 da fiden tog hun Bob UT fø: 



æ 

Hvor Tiden gager haftigt! At 

ik deſkrift Fen. 

— 

Sad, en. pl.-t. [Isl.Gata.] en-mørt 
Tale. At giette en Ø. At løfe Gader. 

peukket ev det tætte Glor; Ingen løfer mig 
de mørke Gaader.“ F. Guldb. Gaade⸗ 
bog, en. 1. en Bog, der indeholder en 
Samling af Gaader m. deres Oplosning. 
2. en uforftaaelig, gaadefuld Bog. ”Siig 
mig, forftod jeg Gaadebogens Blade?” 
J. £. Heiberg. gaadefuld, adj. 
vanſtelig at fatte, uforklarlig. Gaade⸗ 

"løsning, en. Oplssning, Udtydning af 
en Gaade. (Baggeſen.) ØBaadeord, et. 
Dred, fom indeholder en Gaades Oplos⸗ 
ning. 3. £. Gelberg. (Digte, 1819. 86.) 
Baadeqvad, el. Digt cl. Sang, ſom 
indeholder Gaader; gaadefuldt Digt. (Fis 
bigers Sophokl.) Baad efagn, et. ujors 
klarligt, mørkt, uforftgacligt Sagn. Gaa⸗ 

Skrift, fom er vanſtelig at 
læfe, el. at udfindg Meningen af. 

age, ven, gif, (pl. ginge. forældet.) 
angen, gangne; gaaet. pl gaaede. (er 0 

bar.) imper. gaa! og ien ældre Form: get! 
(”Gaf rolig ind til Gravene forte Lcic.” C. 
Frimann. Gange ov. Evang.7.) IIsl.ganga. 
A. S. gangan, (hvoraf ogſaa den forældede 

. infin, at gange.)] 1. egentlig om kevende 
Skabringer: flytte fig langfomt frem ved 
Hielp af Fødder; forandre Sted v. Gan⸗ 
gen (om denYhurtigere Bevægelfe: 1966, 
fpringe.) Heſten ſiges: at gaae Fod for 
god (i SÉridt) i Trav, i Galop (ikte: 
løbe.) At gage med, ud, frem og tilbage, 
haſtigk, langſomt. “Smaa Børn lære itke 
at vandre, men at gaae.“ P. E. Miller. 
Barnet fan gaae ene, — Negentl. om andre 
Bevagelſesmaader. Fijfen gager i Ban⸗ 
de . Laxen gager op I Elven. Aalen gager 
i Bugter. f. nedenfor, 2. m. — act. Akgaae 
en Miil i en Time. Jeg har gaact en 
Tang Vei. At gaae fin Gang lige frem. 
At ggag et Wrende (udrette det gaaende.) 
At gåse Bud for cen. Et geltende Bud 
(modſat f. Er, ridende.) - Dev er gadget 
Bud efter ham (ſendt.) 2. Uegentl. a) 

mork, 

” forlade et Sted, iſer gagende; gaae bort. 
Gan gif uden at tage Afſted. Er Manden 
gaaet? — ſiguth om livloſe Gienſtande. 
Poſten gacer Klokken ni. Skibet er gaaet 
idag. Pengene gaae ud af Landet. Varmen 
gager ud af Stuen. — Ligeledes fig. forſvin⸗ 
de, forgaae. Hans Penge gik, fom de kom. 

gaae af 
Syne, uf Minde. b) færdes, reiſe, drage 
hen, begive fig hen i et vift Øiemed. At 

gace med Poften, m. Skibsleilighed. San 
er gaaet ft. Oſtindien. At gaae i Kirke, 

rv. NR 

GS. E 

for Retten, i Krig, p. Comedie. Cc) Seal 
ad: være p. ct Sted I en vis Syſſel; ef, 
gane fra Sted t. Sted i en vis Denfigt 
Gan gaaer (3: arbeider) p. Holmen. Hur 
aaer i Kongens Kokken. Konen gaa 
—* i Huusholdningen. Han gager il 
gager om, omfring og tigger. Dung 
(gaaer om) og fælger Frugt. (I dagi. 
ofte overflodigen, sl. for at betegne par 
lingens jævnlige Glentagelſe. Hun gsce 
øg ſmigrer, lyver for ham. Han gee 
og ftlæler, hvor han fan komme til. pa 
gier ifte andet end gace og drive.) ( 
opholde fig, være, leve, ſege fin Fat 
et Sted (om Dyr; deels vilde, deels Hus 
Ddve, naar de holdes i fri Mark.) Fifte 
Orme, fom gage i Vandet. At have Sam 
tgaaende I fin Gaard. Nogle af Keera 
age p. Bræs, gaae i Toir; men endet 
aae p. Stald, holdes p. Stald (ſtolefe 

res.) Heſten gager i Venget. e) ber 
ges fremad, —* Sted til Sted. Sti 
gaaer for fulde Seil. Tüforn meente man 
at Solen gik og Jorden ſtod. Denne Ple: 
Vogn geger meget let. Strommen gee 
meget ſterkt idag. f) være i Bevagelle 
i Gang, uden dog at ſtifte Sted (modlat 
at ſtaae.) Hiulgt gadget. Mallen geet 
itfe dag. Uhret gåger for langſomt. B 
ftet gik ſterkt påa ham. Munden gsæ 
(Taber) p. ham, fom en Peberqværn. Ra 
ſtinen vil iffe gane. Deren gik 53: I 
lukket op ell. rn nedenfort.] ) omål 
den: ſtride frem ; ell. egentlig om det ga 
hold, den Maade, hvorpaa vi fornem! 
tidens Sandſeform. Tiden gager hafilg 

langſomt, behageligt, kiedſommeligt f. ml 
»Ved Haanden at røre, gacer Tiden fo 
let.“C. Frimann. h) være, viſe fig, form 
me ten vis Forfatning cl. Skikkelſe. å 
gaae vel klædt, gage i forte Kæder, gæs 
nøgen, gaae kroget, gage m. nedbaiet $ 
ved, gage ledig. Den Kalv flaf Øcer ( 
vende) t. Paajte, — At gaae Stip af ne— 
gage les, gaae i Styffer, gane i Fre, 582 
i Langdrag, gage i Glemme, gaae i Stax 
gaae i Baglaͤas, m. fl. Udtryk. i) be 
ges lydeligen, klinge; lyde. Fromm 
Stormklokken, Sangverket gik. Jeg be 
Døren gif (ell. gaae.) Hvorledes gif Se 
gen, Mufifen? kk) falde ud, løbe af 
remmes; ſtee, hændes… Det gik pet m 
ette Forſog, Foretagende. Det maa ges 

fom det vil. Det gif, ſom jeg fagte. te 
gager langfomt, hurtigt m. Ardeidet. A 
gaaer ikke, ſom man suffer Søg. Saalt 
des gaaer det i Verden, Det gåner foo mx 



Bade. 

7? Hvorledeé gager det Dem? ”Nu vil 
fee, Hvordan det gaaer ham fiden.” 
tm. Alt ev gaaet ham efter Onſte. (f. 
e til.) 1) høres, figes. Ordet, Ryg⸗ 
Hecer, Der gaaer ftort My af hans 

m) frætfe fig, tage en vis Rets 
; naae, rekke. Weien gaaer over en 
, uden om Byen, langs med Aaen. 

as Mark gaaer ned til Gøcn. Vandet 
jk ham t. midt p. Livet, Kiolen gaaer 
mn til Knœerne. Man figer ligeledes : 
laen gaaer i Bugter. Beien gaaer ud og 
ad. Teiet gaaer i Striber, i Flammer. 
8. 6. O.) mn) ſtige. Vandet nik over 
Bulværfet £ den fidfte Storm. Barene gif 
tit p. Auctionen. 0) gielde; være gangs 
at. En Species gaaer nu for 15 Mark. 
denne Mynt gaaer ikke her i Landet. p) 
darts, ydes. Der gaaer en hsi Lcic, Af⸗ 
iſt afdenne Gaard. .q) om Vers eler Viſer: 
enges. Bifen gaæerpaa (efter) denne Melos 
ie. = Af de mangfoldige Bemærfelfer og 
Zalemaader, hvoré dette Verbum bruges m. 
Præpofitioner, fan ifær mærkes: Gaae 
i. hoad gaaer ad ham? 4. fattes, feiler 
km.)id. Tale — Talemaadent at gaae ad, 
for: gage med 3: fage af, formindſtes 
dans Penge gager ad; Moth) høres nu 
life mere.) — Sane af. 1. gane los, falde 
af. Laaget åt af. puden gager af. 2. 
om Skud. Boſſen, Piſtolen gik ef. 3. for⸗ 
hinde. Farven er gaget af. Det gager 
life ef, før det ſlides af. 4. komme fra 
it Embede (afgaae.) 5. falde ud. Alting 
it gaaet vel af. 6. have Aftræk, Affæts 
ning, Diſſe Varer gaae flærtt af. 1%, fors 
late; vige fra. At gade af fin Vet. Han 
bilde ilke gane af Stedet. At gaae af fra 
Bandhed. 8. bøie af. Veien gaaer af t. 
Nafte 9. At gaae af med noget 2: er⸗ 
jolde, tilvende fig. At gaar af m. Forde⸗ 
en, m. et Embede. pan gif af m. Brus 
den. 10. afdrages, fradrages. Alt hvad 
ſan far faaet i Forſtud, geaer af i denne 
Sum, 11, J mange Talemaader udtryk⸗ 
ts Ophør af det, ſom betegnes v. det af 
Præpofitionen ſtyrede Subſt. (ell. det mods 
alte af: at være. i.) f. Ex. At gaae af 
Brug, af Lang, af Led; af Moden, af 
Bigte, o.f.v. — Gage an. 1. lykkes, lade 
19 glere, Det gik godt an. Det gager als 
tig an. 2. være taalelig, nogenlunde. 
vané Arbeide gaaer en, fan nogenlunde 
ſeae an. — Gaae bort, forfvinde, tabe 
. Ringormen er reent gaaet bort. Fe⸗ 
ten gif bort af fig ſelv. — Gage efter, 
ge at fade. At gage efter Nyt. Frieren 
Ft fun efter Penge. - figurl. følge, rette 
8 efter. At gaae efter cens Raad, efter 
t eget Goved. — Gaae for, have For: 
an, agtes hoiere. Duelighed bør gage for 
ludeft, (At gage for gen 3: i hans Sted.) 

— 

å Frvoricdes gaaer det med Gelbres 
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regnes fra. 

Gaae. 

At gaae for fig, ſtee, foretaget; fuldbyr⸗ 
des. vad mon her gaaer for fig? — 
Gaae forbi. At gaze cen, cen Der forbi. 
— figurl. Af lade Leiligheden gaae orbi. 
(Ogſaa: tilfidefætte, udelukke e. d. Man 
fan ikke gaae ham forbi v. denne Leilig- 
hed. ſ. forbigaae.) — Gaae fra. 1. gade 
ftærfere end en anden. Gan geger altid fra 
mig. 2. forlade, romme fra. At gaae fra 
fit Arbeide, fra Kone og Børn. 3. lade 
efter fig, glemme. Han er gaget fre fin 
Overkiole. (figurl. At gaae fra fin Prædis 
ken 3: glemme dens Indhold.) 4. forfafte, 
ei ville befåtte fig med. At gage fra tt 
Kieb; gage fra Arv og, Gield. 5. ef ville 
vedſtaac. At gage fre fit Dred, Løfte, fra 
fin Haand. 6. flippe, fomme fra. At gaae 
fra noget m. Xre. Han gaager neppe ders 
fra m. Livet Com en Syg.) 7. fradrages, 
—X 8. — degt — 

a. 9. At gaae fra fig felv, blive affindig. 
— Baae frem. Arbeidet gacer raſt frem (ell. 
fremad) fremmes, paaftyndes. — Gage i. 
1. begive fig ind i ell. hen til, beføge. Skal 
vi gaae i Gaven]? (93: ind i Haven fra et ans 
det Sted.) Derimod: jeg faae ham gage (3: 
gaaende) I Haven. — At gage I Land (fra 
et Skib.) At gaae iey, i Seng, gaae i 
Kirke, i Skole, i Selſtab. 2. at være, at 
tomme i en vis Forfatning. At gage i en 
beſtandig Frugt for noget, At gaage i Jern, 
i Slaveriet fin Livstid. At gane i Stykker. 
At gaae i Forraadnelſe. Aaen, Veien gaaer 
i Bugter. Døren er gaaen i Laas. uhret, 
Møllen, Maſtinen er gaaet i Staaer I: et 
ſtandſet. Heſten gager i Brede (vil el. tan 
ei gaae frem. Moth. f£. ftædig.) (jvf. ovenf. 
2. 8.) Ogſaa impers. Der er gaaet Orm 
i Træet, Koldbrand i Saaret. 
i Skorſtenen. 3. komme ind f, fane Rum 
i. Kuglen fan ikke gaas i Boſſen. Der kan 
itke gaae meer i Flaſten. Vinduet, Døren 
vil ikke gage I (I: fan ikke luftes.) 4. om 
Perfoners Alder: Hun gacer i fif 18de 
Aar 3: hun har fyldt det 17de og tilbage⸗ 
lagt -en ubeſtemt Deel af det 18de. (Der⸗ 
Imod hun ev nylig gaaet ind i fit 18de Aar.) 
5. ftige t. en vis Priis. Speilet gif i 30 
Rolr. (p. Auctionen.) 6. udfordres til 
(ffær om Klæde.) Der gager tre Alen af 
dette Tel i en Kiole. (f. gage til, 6.) Guvf 
ovenfor 2. ms) 7. Egne Talemaader: At 
aae i Arv, i lige Arv m. cen. At gage i 
arndom (desipere senectute.) At gage i 

Borgen, i Forbon, i Løfte f. cen. At gaae 
ecn Forkiob. (Moth.) At —6 
2: blive glemt. At gaae i Kaad med cen, 

i Rette: føre Sager f. Retten. (jvf. ogſaa 
Ret, C.) At gaae i Svang. (f. Svang.) 
Det vil ikke gage i Tracd f. ham (vil itke 
ret lykkes.) inen⸗ gage (ell. løbe) i Band 

a 

raadfore fig. At. gage i Rette m. een 
trætte med, bebreide, ivettefætte. At gede + 

er gik Jid 



. 
. 

mm. 

—— 

»ham méd, ” 

Medgang.) 
Bane m. Piſtoler. Hun gaaer (3: er frugt⸗ 

' . s 
. Saade. , * 

Gfærom den, fom af en blot MT, Xarfag 
ommer f. at græde,) At gade i felv, 
komme til Befindelje, ranfage fit Ende, 
»Mollen gager i Bagvande” naar Vans: 
det bliver ſtaaende nedenfor Hiulet og hin⸗ 
drer dets Omlsb. (Moth.) Kornet gaaer i 
Leie 0: lægger fig v. ſteerk RNegniyl. He⸗ 
ſtene gaae I Garv, i Plov, el. i Ploven 3: 
bruget t. Pleining, f. Harvning. — 
igien, vife fig efter Døden. (f. Gienfærd, 

iengenger, age igiennem. Om livs 
leſe Ting: komme iglennem Aabninger. 
At lade noget gaae igimnem et Klæde, en 
Si. — ſigurl. KA tgaae meget igiennem, 
udftaae, udholde. Gan har gaaet meget 
igiennem i fine Dage (ikke gieñnemgaaet.) 
Sun gif meget igiennem m. den føge Mand. 

Forſlaget, Anføgningen vil neppe gaae 
igiennom 3: lykkes, finde Bifald. Han gager 
det neppe igiennem, gaaer neppe Sygbom⸗ 
men igiennem. (jvf. giennemgege.) — Gaae 
imellem, figur. føge at megie imellem ftris 
dende Parter, — Gaae imod. 1. ſtee, falde 
ud f. erns Stade. Verden, kykken gif ham 
imod. (f. Ytodgang.) ” 2. impers. om Ti⸗ 
den : lide henad. 
Det gaaer nu imod Winteren. 3. regnes 
imod. Der gaaer fo af disſe imod cen af 
de andre. — Gaae ind. 1. indtræde At 
gaae ind i Verden. pan er gaakt ind i fit 
tyvende Aar. ' 2. tage fin Begyndelfe. Naar 
Aaret, Maaneden gager ind. Hundedagene 
gaae ind i næftelige. 3. anfalde, gaae los 
paa. Han gikind p. mig med dragen Kaarde. 
4. ſvinde ind. SKlædet er gaget meget ind, 
S: ophøre, indſtilles. Dette Forfæt,,denne 
Plan gif ind igien. 6. Varer, ſom fættes 
t. Auction, fſiges at gage ind, naar de, 
efter Eierens Begiering, tages tilbage uden 
at fælges,, fordi Der bydes — lidet p. dem. 
— Øaae med. 1. giere Selſtab, ledfage. 
2. ſtee efter —8 Saalenge Lykken gik 

Ungdoms favre Aar, mené 
Verden gaaer dem méd.” Lurdorph. (f. 

3. bære p. fig; have. Han 

ommelig) med fit fredie Barn. Han gaaer 
en Tæering, m. en Feber i Kroppen. 

4. bære; om det ſom hårer t. Dragt og 
udvortes Skikkelſe. At gage m. Skoe, m. 
hole Sæle, m. trekantet Dat, med bart 
Bryſt. ”Hvis et ſaadant Wenneffe oven i 
Kiebet gaaer med rundt Haar,” Rahb. 
(D. Ziiſt. VL.720,) 5. bruges, forbru⸗ 
—* Der gaaer meget med i en flor Huus⸗ 
ofdning. Vans Formue begynder at gaae 

méd. 6. Det fan vel gade med (det er 
taaleligt, fan vel bruges.) — Gaae ned, 
Der gager en Trappe ned i Kielderen. 
Denne Vei gaaer ned t. Stranden. (f. oven⸗ 
for 2. m.) 
Solen, Maanen, Stiernen gage ned (un; 
der Horizonten.) Det gaaer ned ad Bakke 

4 .- 

MM 

aae 

"en vis Tid.) Inden Aaret gager om. 7 

a bet gif imod Aften. 

"Regnen gager øver, 8. bræffes tvært odc 

aden vil ikke gaae (glide) ned, 

4 
2 

. s ' 

f. ham (gaaer tilbage m. hans eytte.) — 
Daae om. egentl. gane trindt omkring sl 
forbi; gane fra Sted tt. Stød. Jeg hal 
gaaet om i hele Byen, før jeg unde ſind 
af dette Zsi. At gace om Føden ad: før 
fin Fade; gaae om Brødet. (Moth.) 
omgive; naae omkring. Der en Gra! 
om Gaven, (f. ovenfor 2. m.) Baand 
ager ikke om Zenden. 2. dreie fig 01 
nge 3. bringes om fra ken t. en ar 

den. 4. forandre fig, vende fig. Vinde 
er gaaet om t. Mord. 5. begyndes p. m 
Naar det gaaer om iglen. 6. forløbe ( 

It gaae om cen, være idelig om ell. be 
cen, t. Selftab el. Opvartning. Hur vat 
ben, ſom altid gif om Grevinden. — Ga 
omfri , ſJ. omkring, B. — Gaae op. 
aabne fig, gane løs. Døren, Binduc øl 
op. Det ev gaaet op i Ssmmen. 2. for 
bruges ganſte. Vort hele Forraad er gar 
op. å i Regnetonften : om et Tal, de 
ader fig dele m. et andet, 7 gaaer op! 
49, 4. At gaae lige op, om —** 
Ztæst og Udgift gaaer lige op, exe etet 

Te. — kl 

Gan gaasr over Etatsraader. 4. veder 
farves. Det er ikke gaaet mig over før. (f. 
overgaae.) 5. have under Hænder. Hat 
[od Tienerne gaaer over Alt hvad han ciede. 
Gan er faa fro, at man kan lade best 
gaae over utalt Guld. (Motb.) 6. mf 
eet Parti, cen Tro for en anden, At gast 
over t. Fienven, t. den —A 
7. forfvinde, tabe fig. Dans Brede gum 
nof over. Smerten gif fnart over, Roet 

— Gaaec paa. 1. gaat op paa, hen paa. I 
aae paa —æãùnù p. Loftet, p. Folde 
joden. (f. paa, 2.) 2. om viſſe Forria⸗ 
gender og Forretninger. At gaae p. J 
p. Jagt, p. Fegteſtole, p. Bandſefkole, & 
Vertshuſe, p. Vuntieideren. At gade 3. 
fin egen Haand (suo modo vivere,) 
ovenfor 2. c.) 3. gaae nær imod, 
imod. At gaae een paa Livet, gade let p 
cen. At gage blindt paa. ” Gfibet gi 
Grund. 4. gielde. Det gaaer p. or gg 
Dad, paa hans Pung, Regning. 5. flite 
hænde fig. Det gaaer for tidt paa. — dt 
gaaer (Fald p. Duſet (det bliver broſtick 
digt.) 6 paffe, være rummelig nol; 
kunne rummes f. Sanden, Skoen gå 
ikke godt paa. Binen gaaer iffe p. 
7, udfordres til et viſt Heelt. Der ge 
16 Stiding paa en Mark, & Skiepper på 
en Tønde, — Gaae til. 1. bruges hope 

" 

7 



Gaae — Gaar. 

om MÆrender, Forretninger, ſom file 
* ives ved Gubftantivet, der unders 
iden Raaer i Senit, At gaae til Ankers, 
.Bryllup, t. Alters, t. Bordé, t. Bundo, 
.Fode, t. Sengs, f. Seils, t. Stols, t. 
Bad, t. Torvs, t. Vogus, t. Hove, t. 
Btrifte, ic. figurl. At gaae til D d: 
rate fig ad, har.dle med, behandle. 2. bes 
onde paa, give fig i Færd m. At gaae til 
it Arbeide. Det er et Arbeide, jeg nodigen 
jaaer HL Han gil til det, fom t. fin Død. 

e. 3. ſtrekke fig ben 
til, mit 

it gaae t. Sekiendelſ 
it, flade til. Haven gaaer lige 
Bange. 4. trænge ind i ell, til. figurl. 
bane Tale gaser I. Hiertet. Denne Ulytte 
zacer mig nær £. Hierte. 5. forbruges, 
ae med. Der gaaer mange Penge til i 
ans Duusholdning. 6. behøvet, udfors 
tr. Hvormeget Isi gaaer der til-Kios 
ca? 7. ſtee, forholde fig. (f. ovenfor 2. 

det til i Berden Det 

. til at "betegne den næfte, endnu ikke 
uldte me. Klokken gaaer til Tolv. 
0. i viſſe færegne Udtryk, om at komme 
en Forfatning. At gage til Agters, t. 
dunds, t. Ende, t. Grunde, gage cen t. 
sande, gene f. Spilde, m. fl. — Gaae 
ilbage. figurl. 1. forringes, fomme i rins 
ere atning. Det er meget til⸗ 
age for ham i de fidfte Aar. 2. blive til 
utet, gane ind iglen. Anſlaget, Planer 
jk tilbage. — Gaae ud. 1. forlade. At 
jeaend af Klofteret, af Berden. 2. omme 
d af. Denne- Piet gaaer aldrig ud af 

. 3. endes, gaage tt, Ende, Naar 
Raaneden gager ud. 4. ſtrekke fig frem. 
Det gaaer en Odde ud i Søen. 5. vende 
mod. Bindnet gager nd til Haven. 
omme ud af fit Sted. 7. ophøre af være 
il (uddsſe, visne, ſlukkes, m. m.) Diſſe 
Planter gage ud. Ilden, Lyfet gif ud. 
. At gage ud over, komme over, vorde til 
Stade (om noget ondt.) Dans Ondſtab gik 
over ham felv. Det gik ud over den Uſtyl⸗ 
lige (den U. maatte lide, bøde.) 9. At 
ace nd paa, have t. Diemeed. Det gif 
d p. Tiggeri. ”De, hvis Digten og Trags 
rå fun gaaer ud paa de tommeſte Glenſtau⸗ 
e.“ Mynſtet. — Gaae ude 3: under aaben 
immel, p. Marken. Queeget gaaer endnu 
de om Dagen. Barnene maac ikke gaae 
de faa filde om Aftenen. — Gaae under. 
ſtrekte fig under. Denne Kielder gager 
nder helg Sujet. 2. komme under ans 
't, ſynke. 3. forgaae, gage t. Grunde. 
libet, Byen. gik under. (f. Undergang.) 
Øaar, adv. (altid m. præpos. i, og ſom 

d 

45. 

det: 
V. 

Deraf: Bor 

forfynet m. 

sgerggard, Pryggergaard, ꝛc.  a) 

6. 

' La 

aarsdagen, Mit Øaarsdags Ärbeide. 
Saarsdags Aftenen 2: Aftenen i Gaarx. 
Gaard, en. pl.-e. [Isla Gardr. A.G. 
Geard.] 1. oprindeligen, men nu foræls 

udpegning, Serde luͤdhegnet Sted. 
ierde.) af: X 

rœgaard, lUrtegaard, 

et Gaardsrum. At kiere ind p. Gaarden. 

aard. 3. Bolig p. Landet, m. tilhsrende 
ordeiendomme. Deraf: Avlsgaard, Bons 

a: længe have tient, opholdt fig i et Huus. 
4. Borg, Blot, Herrefæde. (forældet.) 

Deraf tilforn: Roes⸗ Kongens Gaard. 
kilde Gaard, Odenſe Gaaroðö, og mange 
Herregaardsnavne. 5. en Bolig en By, 

ort og Indkisrſel; i Modſ. 
uns. (ſ. Zuus, 4. 2.) Deraf: Bas 

Saards 

aal, en. Aal, fom fanges i en Aalegaard. 
Gaardbeboer, en. pl.-e. el. Gaardbo, en. 
8 -er. den, fom beboer en heel Gaard. 

aardbruger, en.” den, fom bruger en 
Bondegaard, uden af eig den; Opfidder p. en 
Gaard. (Gaardbo. A. Berntſen.) 

dér Sierder. (D. Lov, III. 13, 47. om 
Dvæg,) " gaardbdunden, adj. v. X; 
ſtavnsbunden. (Moth.) Gaarddod, en. 
D. fom gaaer ud t. Gaarden (2.) modf. 
Gadedor. 

Gaardfred, en. ud. pl. b. f. ſ. 

ſ. ſ. 

aardeier, en. den, ſom er 
Eier af en Gaard p. Sandet, el. i Broen. 

uusfred, 1. 

aard⸗ 
bryder, en. (Gierdebryder.) den, ſom bry⸗ 

£ 

ofteft i cet Ord.) [FIL i gær.) ben Dag, 
nærme for den nærværende. Fra igaar 
til idag. I Daar Morges, Formibdags, 
Aftes. Deraf substant. Baarsdag. Dele 

alegaard, Abild⸗ 
gaard, Kaalgaard, Kirkegaard, karegaard, 

iingaard, o. fi. 
2. en imellem Bygninger indfluttet Plads: 

gsard, Ladegaard, Slots⸗ 
o 

degaard, Herregaard, Lyſtgaard. At tiene 
i Gaarde m. cen 3: tiene ſamme Husbond, 
ſom en Anden. At være gammel i Gaarde 

— 

Gaardfugl, en. tam Fugl, ſom opfodesi 
el. ved en Gaard; ſom Hsné, 
der, Duer. Scardføld, en. d. f. f. Sæld. 
Gaardfæfter, en. den, fom har en Gaard 
i Fæfte; Gaardbruger. 

Feſte. 2. i en anden Bemerkelſe, om 
Jord ell. Grund, fom hører ft. en Gaard, 

V. 10. 42. forekommer det i D. Lov. 

Sæs, Xn⸗ 

Gaardfæſtning 
Gierningen, at tage en Gaard i 

Gaardhane, en. fane, fom haves blandt 
Oonſene I en Gaard. Øaard 

en Gaard. aardkiob 
gen, at fisbe en Gaard. f 
en. Gaardmands Kone, ell. Enke, ſom 
bruget en Bondegaard. 
en, Bonde, fom 
Gaardniſſe, en. f. 

, et. 

iſſe. a ⸗ 

et. Øtlel, Grendſe, imellem to Gaarde 
Baardfæde, 

et, en forældet Benævnelfe paa et vig 
ell. deres Marker. (Moth.) 

hf P. 

hund, en. 
pund, fom enten les ell. bunden holdes & 

i Handlin⸗ 
aardkone, 

Gaardmand, 
ar en —— i Fæfte, 



⸗ 

Gos ligge Jinger ud, 

U 

Gaaſefedt, et. ſmeltet Gaaſeiſter. 

Ggardfrde — Gaaſekraas. 846 
å 

Glåge Jordeiendom, ſom fun endnu fine 
der Sted paa Moen. (Ivf. Minerva. 
1804. I, 178. K. Anders ſamlede SÉr. ll. 
512.) gardvægter, en. B. paa en 
Herregaard ell. anden ſtor Gaard. — hb) 
Gaardbarbeide, Gaardstzierning, en. Ar⸗ 
beide, ſom forgjalder v. en Bondegaard og 
dens Drift. ardsfang, en. den Plads 
Grund el. Jord, ſom horer t. en G. (Moth.) 
Baardefolk, pl. Tieneſtefolk p. en Gaard. 
Gaardsfred el. Gaardfred, en. den Fred, 
ſom Bonde el. Gaardbo ſtal nydei fit eget 
Huus. (Moth.) aardeofoding, ens 
Kreatur, ſom ikke er kiobt, men opfødt p. 
en Gaard. Gaards jorð, en. ſaameget 
Jord, ſom hører t. en Bondegaard. (Moth.) 
GSaardokarl, en. Karl, ſom forretter der 
Arbeide, der —65* i en Kiabſtedgaard. 
Gaardslod, aardspart, en. en vis afs 
deelt Lod elev Deel af en Bondegaard. 
Gaardsredfraber, pl. Vorktoi og Avlings⸗ 
redſtaber v. en Bondegaard. aardsret, 
en. kaldtes tilforn en Lov ell. Anordning 
f. Kongernes Hof og Ooffolk. Gaards⸗ 
gum, et. d. få ſ. Gaard, 2. 

Gaare, en. pl.-r. [JIsl. Gåri, Revne.] 
Aare I Træ; Stribe uden p. Læder. (Col: 
ding. jvf. Gloſſar. til H. Harpeſtreng.) 
Deraf: gaare, vw. mn. 1. giore Striber, 
tætte Narv p. Læder. (WMNoth.) .- 

gas, en. pl. Gæs. [Iél. Gås] En 
bekiendt og almindelig Fugl, der opfødes 
v. Huſene, men i fin vilde Tilſtand (Vild⸗ 
aas) er en Træffugl. Anas anser. Gaa⸗ 
en kicekker, hvæfer. (jvf. Gaſſe, Gæsling.) 
figurl. om et enfoldigt Fruentimmer. “Thi 
den (amme Lucretia var en taabelig Gaas.“ 
Holb. (den Bægelf.) Deraf i dagl. Tale: 
gaaſcagtig, adj. taabelig, enfoldig. = 
Gaafeblomme, cen. Navn p. en almindelig 
Martblomf?. Draba verna. Gaaſebryſt, 
ct. Bryſtet m. den tilhørende Deel af en 
G. Nøget, [peget Gaaſebryſt. aaſe⸗ 
bænt; en. Benk i en Bondeſtue, hvor 

| Gaaſedilo, en, 
n,s. Navn p. et almindeligt Ukrud; Gaa⸗ 
feurt, Balders Braa. Anthemis cotula. 
Gaafedreng, en. Dreng fom vogter Gæs. 
Gaaſeduun, et, pl. d. f. Duun af Gas. 

— Gaa⸗ 

feficder. en. F. af en Gaas. Gaaſe— 
orſtand, en. i d. Tale: ringe Forftand, 

Enfoldighed.“ Han holdes af andre fun at 
have god jævn Saafeforftand,” Holb. (Gr. 
Mont.) Gaaſcgang, en. kaldes det, 
naar flere p. en (mal Sti maa gage een 
efter cen, ſom Gos pleie. (At gaaci Gaa⸗ 
erad. Moth;) Gagſehagel, pl. Hagel, 
om bruges f. at ſtyde Bildgæé. Gaa⸗ 
ehvæs, ct. Gæffenes hvæfende Lyd. (Bags 

geſen.) —— et. Fedt inden i 
Gaaſen. aaſekraas, en. Kroen, tilli⸗ 
gemed Lever, Hoved, Hals og flere Dele 

— 

(GSneedorf.) = 

% 

J Gaaſelaar — Gade. 

Omraſt) af Gaaſen, ſem bruges for i 
—* Kiskkenet. (j. Kraaſeſippe.) Ge 
ſelaar, en. den tykke. Deel af Benet p. 
Gaas. Gaaſemarked, et. M. hvor | 

allene el. fornemmelig fælges Gæt. Tu 
fe Gaaſemarked i Giælland. ca 
plufning, en. Gierningen, at plutte Zi 
dre og Duun af Gæs. Gaaſepolſe, 
P. ſom ſtoppes i en Gaaſchals. 
rald ell. Gaaſeralde, en. Den tørrede, 
Enderne ſammenboiede Strube af en Ge 
hvoti kommes Erter. aaferede, 
Sted, hvor en Gaas har fin Rede. Gi 
fag. et, Gaaſens ftærfefte Raft. Ge 
ejfræppe, en. En Urt. Xanthium sir 
marium. aaſeſnak, en. id. 3 
taabelig, enfoldig Snaf. eefetti. 
Aflukke for Gæs, ifær hvor de fætter i 
for at fedes. Gaaſeurt, en. En alm: 
deljg Plante m. gule Blomſter. Potentil 
anserina. Gaaſevogter, en, ben, ſe 
vogter Sæt p. Marken. aaſcoine, p 
1. Gaaſens Øine. 2. et Slags Menſiet 
Dreiel ell, andet. Lintai. Dette Dakket 
er vævet i Gaaſeeine. Gacfeorn, & 
et Slags ſtore Ørne, ſom ifær leve af Fi) 
Falco vssifragus, 
Gab, et. pl. d. ſ. ISl. Gap.] 1. 
Dyrs aabnede Mund. At ſtikke fn p2 
i Lovens Gab. (Om Menneſter fua i i 
Talebrug.) 2. Aabning, Revne i noget, & 
ſœdvanligen er heelt cd. fammenhængen?t 
Et Gab i Muren. Doren Kaaer paa ti 
Gab 3: heel aaben. (Moth.) 3. Kur 
ding, Indlob. (Moth. ſielden. f. Aeg 

abe; v. n. 1. [Isf. gapa. 1 1. (auf! 
Munden vidt op (om Mennejter og dr 
Brødet er faa tykt, at Barnet ift la 
gabe over def. 2. aabne Munden nåde 
dyd og lydelig ufrivillig Udftøden af % 
vet, naar man er føvnig, utidig ell. ficx 
fig. 3. have et Gab, en AXabuing, å 
være tæt cl. fammenfluftende. Klolen gx 
i Ryggen. Et gabende Saar. 4. its 
Tale: fee paa ell: efter noget m. tast: 
lig Forundring og utidig Opmærffomket 
At gabe paa, efter noget. — Deraf ogſer 
være arteslas, lægge Hænderne i EReac 

aben, en. ud. pl. * 

at gabe. — Gabeſtok, en. Pæl im. Va 
jern, hvori viſſe Forbrydere fluttes, for 
nogen Tid at ſtaage' udſtillede t. offenſu 
Skam og Spot. abeſyge, ca. & 
Upaſſelighed ell. Utidighed, ſom vttret 
v. idelig Gaben. (Moth.) == Gaebmund 
en. den, ſom altid har Munden aaben 
og figurl. den, ſom itke fan tie m. cost 
ſom fortæller iglen Alt hvad fan bent 
(dagl. T.) Deraf: gabmundet, adj. 

Gadbor, ct. Iſ. Gat.] |Aatning ?. 5 
len og i Enden p. Fiſte og Orme. (Anus. 
' Gade, en. pl.-r. [ISL Gaia. ] brede 
brolagt Vet imellem Huſene I Glat: 
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wer. Smalle Gader kaldes: Stræder, Gy⸗ 
æ, Gange. At boe til Gaden >: p. den 
kite af et Huus, 
modſ. til Gaarden.) Det br. ogſaa uegentt. 
mx: Eteenbro p. Baden, Gadebro. Man 
rå Færd med at brætfe Gaden op. = 
fadebetient, en. Politibetient, fom har 
fon m. Gaderne i en Stad, m. Orden 
g Rcenlighed p. ſamme, ꝛc. Gedebhro, 
nr. Steenbro, hyotmed Gader er belagt. 
Jededrentz, en. Dreng af ringe Stand, 
im løber om p. Gaderne. Gadedor, 
a. Der p. et Guus, ud t. Gaden. Ga⸗ 
ferier, em. den, ſom feier Gaderne rene. 
hꝛdefoged, en. Gadebetient. (Moth.) 
isdegel, adj. At løbe gadegal, løbe oms 
ring p. Gader ell. offentlige Steder p. en 
fommelig Maade. (d. Tale.) ”Hun lob 
is gedegel iblandt, om hun maatte raade 
i.” dolberg. (Maſcarad.) Gadehiørne, 
t. det Sted, hvor to Gader og Hufene 
xt famme danne et Hioerne ell. en put. 
It boe paa (3: ved) et Gadehiorne. Gas 
khore, en, gemcen Stiøge , Der tilbyder 
ign. Gaderne. Gadehuus, et. Huus 
Hen Jord, ſom ligger ved Gaden i en 
audéby, el. inde i Byen. (jvf. Fr. 31 
jan, 1694 og D. £. III. 19, 5.) Gade⸗ 
N, en. Ild af Straa, fom tændes i ell. 
ten for Sandébycene Valborg Aften d. 30 
lerif, Moth. Gadejord, en. indhegnet 
jord, ſom ligger imellem Gufet og Gaden 
i imellem vuſene i en Landsby. (Moth.) 
dadekxr, et. - Keer cl. ftaaende Band 1 
a Landeby. Gadelam, et. Lam, der 
pfedes hiemme i $ufet og gaaer om paa 
daten; deraf figurl. i dagi.' Tale: en 
biemmefeding. iMeoth. Ordet br. i nogle 
Fyue af Jylland i en forſtiellig og egen 
bemark.) adelenge, adv. langs med, 
angé ned ad Gaden. (Moth.) Gades 
ygte, en, £., hvorved Gader om Aftenen 
y Ratten oplyſes. Gadeloben, en. 
vmleben p. Gaderne, (At lebe Gadelob 
ESpidsrod. Moth.) Gadeoplob, et. 

ht af Uordener lebſaget Gammenleb af 
Renneſter i enkelte Gader ien By. Gas 
eport, en. Port ud imod Gaden. (alm. 
let Port.) Sadepoft, en. Vandpoſt 
»Gaden. Gaderaaben, en. Raaben 
flem, der udfælge noget paa Gaderne. 
Baderende, en, Rendefteen. 2, Afs 
tbérende under Gaderne, Cloak. Gadre⸗ 
pgte, et. løft Rygte, ſom hores og bæres 
my. Bader og Streeder. Gadeſkarn, 
. ſom feies fammen af Gaderne, Gas 
eſnak, en. leg Snak, ſom falder p. Ga⸗ 
ir og Torve. (Moth.) Gadeſteen, en. 
.bhvrormed en Gade er brolagt. ” Hver 
edeſteen da klar blev fom et Speil.“ 
olb. (P. Paars.) 
nm, fom ørfcélss ſtryger om p. Gader 
) PMadfe i en By. ”&n Gadeſtryger, 
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(om vender mob Gaden fi 

, hvoraf 

Gadeſtryger, en. 

Gadeſttevne — Gal. 

der er kied af at gane og drive i Byen. 
Rahbek. Gadeffævne, et. d. ſ. ſ. B 
ævne. Øcdefælger, Gadefælgerffe, 

en. ſom udfælger, noget p. aaben Gade. 
Gadetigger, en. den, fom gaaer om p. 
Gaderne f. at tigge om Almiſſe. (Rahbek.) 
Gadetoft, en. d. f. f. Gadejord. (Moth.) 
Gadetyv, en. den, fomgaaer om og ftiæler 
p. Gader og Torye. Gadetos, en. f. Gar 
dedreng. adeviſe, en. Viſe, ſom 
fælges p. Gaderne og undertiden ſynges 
af den, der fælger dem. Gadevogn, en. 
V. hvorpaa Gaͤdeſtarn bortfisres. Gas 
devænter, en. Vægter, fom har fin Poft 
p. Gaderne (modfat f. Er. Taarnvægter.) 

Gaffel, en. pl. Gafler. [Isl. Gaffal 
A. S.Gaffla.) 1. J Almindeligh. et tve⸗ 
grenct Redſtab, f» Cr. en Hogaffel, Kids 
affel. En Gaffel, der fættes i Jorden, 

for derpaa at anlægge fvære Kugleboſſer, 
m. fl. eler pag mindre Skibe, en 
Ætang m. Kloft i den ene Ende, ſom fluts 
fer "om aften og tiener i Stedet for Raa; 

affelſeil. 2. i Serd. ef ̟Redſtab 
m. to, tre el. flere, Grene (Spidfer) dør 
bruges t. at holde p. Kisdel. anden Mad, 
fom ſtœres itu, og t. at fore Styfferne t. 
Munden. — Gaffelambolt, en. et Slags 
Ambolt, form Knivſmede bruge: gaf⸗ 
feldennet, adj. ſom i Skikkelſe ligner 
en G. Gaffelgreen, cu. Green eller 
Spids af en G. (Moth.) Gaffelhiort, 
en. ung Krons og Daahiort i andet Aar, 
fom har Gaffelhorn, el, hvis orn fun 
beſtaae af Hovedſtangen og de to nederſte 
Ender ell, Takker, nærmeft Hovedet. Gaf⸗ 
felfacl, en. En Urt, der lugter efter Hvid⸗ 
(øg. Erysimum alliaria. affelmaft, 
en. Maften paa ſmaa Skibe, fom føre 
Gaffel og Gaffelſeil. Bafjel aft, et. 
Laanbgrebdet af Metal ell, Zræ paa en 

affel. . 
Gal, adj. n. get. pl. gale. ſadv. gals, 
Efter den ældre Sktrivemaade ogſaa: gclen, 
(galent.) pl. galne. Jel. galinn, og galaz, 
atrafe.]. 1. ſom v. en Sygdom i Hiernen 
ei har Fornuftens Brug, afſindig forrykt; 
om Menneſter. (f. raſende.) Itke enhver 
Gal er raſende. “Gal er den ældfte og 
tillige den almindelige Benævnelfe p. den, 
fom hav miftet Forſtandens Brug,” Måls 
ler. ”Findes Nogen raſende ell. galen, ta 
maa, hvem der vil, ham binde.” D. Lov. 
I. 19. 7. Ligeſom det og bruges om lig⸗ 
nende Sygdom hos viffe Dyr. En gal 
Hund. Katte, Sviin' kunne ogfaa blive 
gale. 2. vild, kaad, avergiven. [ivf. A. 
S. gal, libidinosus; galscyp, stuprum; 
og fi.] Bilde og gale Drenge. En gal Tsos. 
At lobe gal. (d. Tale.) En gal Heſt, Tyr 
3 uſtyrlig, ell. betaget af forbigaaende, 
Tort Raſeri.) ”Der ere flere galne end de, 
der fafte Klæderne,” Ordſpr. 3. uforftans 



2. Daarlighed, Daa 
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dig, ufornuftig. ”Han er ile ſaa gal, ſom 
hen løber aved om til”. en Ta maade. 

an er gel,” at han dil gibe faa mange 
Penge derfor. (d. Tale.) Et galt Foretas 
gende. Deri hår han haͤndlet galt. At 

til, at jo en vtis Mand engang har teenkt 
det,” Snerd. 4. urigtig, utiſborlig. En 
gel Adfærd, Skik. At give fig et galt debleren. 
falmt) Ravn. Det fer for galt. 39 

galere, jo bedre. — Ødle (3: faly e) Penge 
(D. —* 5. uret, vrang, forkeert. Det 
ſtaaer galt, vender galt. uhret, Klokken 
gaaer galt. Vi kom p. en gal Vei. Jeg 
veed itfe, om def. er ret ell. galt. 6. Flere 
Bemerkelſer, jom dog kun forefomme i 
lavere Talebrug, ere: a) vred, opbragt. 
At giore fig gal, blive gal for ingen Ting. 
h) meget begierlig, fuld af hidfig Attraa 
efter noget. At være gal efter neget. c) 
underlig, befynderlig, urimelig; — Galen⸗ 

- My! LJ 

— 

— 

— SGalgetyo. 

den des Lod i Livet dar fun bitter 
dedrik. Foerſom. 
dom, der kommer a 
Mængde zl. Skarphe 
fom har flor Mængde 

, bære fig galt av. »Der er intet faa galt om Tale ell. Skrift meget bidende, I 
e Cas fer. 

er, eu. 28 

—* 
af —* figer 

Galdegang, en. af de Ga 
ler, hvori Galden føres fra Leveren 6: 

ren, adj. grøn fr 
G. (Moth. 
—XRX 

deſteen, en. S. ſom "danner 

ald 
vx. 
Galdeſot, G 

en. Cmas 
dom, f 

Sygdom, der kommer frk dl i & 
dens Affondring. (f. ogfaa Hunt.) * 

g "Sell 
blæren ell. Galdegangen. galdeſyg 

megen Galde, ell. af dens 
fe, — 

og 

aldebær, (ll. 
83 om.) 

alle ) ſ. 6 

1. Galder, en. Hauplauten af pos 
(Cannabis sativa. Skrives ogſea Gsk 

Gallerhamp. Olufſens Laddo. ti 
ſtab, en, Galſtab, et. 1. Tilſtanden at Deraf: galdre, v.a.1. 

a: xuſte, oprytfe Hanplanterne; fom mi være Fornuftens Brug berøvet; Affindigs 

Heftighed.“ Y. E. Muller. (Efter denne 
Forfatter br. Formen Galenſtab nu kun i 
den førfte egentlige og ſtexkere Bemærtsife; 
men ogfaa f denne i sig dette ſielden.) 

Galſfab fare. ”Derfom det fiat være gatt 
— da have vi dog dveralt felv Ø 
nof i Landet.“ Falfter. "Ofte overfores 
udtrykket at rafe p. bem, hvis' Galſtfaber 
vttre fig I det borgerlige Liv m. en vis Hef⸗ 

tighed; be holde op dermed, naar de have 
raſet ud;" Miller. (Ogſaa om Spog, Pud⸗ 
ferier, De har noget Galſtab for imellem 
dem. d. J.) = gelhoveder, adj vild, 
uſtyrlig, ſom har lutter Vildſtab i Hoves 

det. (d. Tale.) — Galmand, bruges uns 
dertiden —— for: gal Mand. F. 
Er. Galmandsverk — Galning, en. 
ler. en ubefinbig, vild, overgiven 
edfon. ” i ll 

alen, en. f. Boler. 
Saliant, adj. [ftang.] flin, artig i es 
vemaade, mancerlig. Deraf : Galanteric, 
ſom ogſaa bruges for Pynt, Stads; hvoraf: 
Gatlanteriefræmmer , Salanterievarer. 
Galbar ell. Galdebær, n. s, Navn p. 

'en Plante .m. forte Bær, af Kartoflernes 
Slægt,. fom anfces for giftig, iſer Bærs 
rene. (Solanum nigum. Gaflebær. Dots 
nemann.) 

Galde, en. ud. pl. [Jst. Gall. 4-6. 
Gealla.] engrønladen, bitter Vodſte, ſom 
i dyriſte Legemer afſondres giennem leves 
ren i Galdeblæren og medvirker t. Fordeis 
elfen. = geldeagtig, adj. fom ligner G. 
peldebitrer , adj. beeſt fon ;G. galde⸗ 
landet, adj. blandet m. Galde. Gal⸗ 

deblære, en. B. hvori Galden afſondres. 
Galdedrik, en. meget beeſt Drik. ” Hvi 

i, 

Xt Baldre pan 

"… hed. ”Raferi er Galenſtfab, forbunden m." nes nogle ilger tidligere end Hunplon 
el, Stokhampen. (Olufſens Lander. 241 
60, at galira. 

- 2, Galder, en. ud. pl. [I6l. Galldr. 3 
S. Galdur.] Troldom, Hexeri. (forelte 

Galdre, v. n. 1: [IIsi. galldra ] br 
Trolddom, Beſvoœrgeliſe. (Gahm.)= & 
dremefter, en. Heremeſter, Treldmend. 
BGalkeaſe, en; pl.-x TItdl, Caleuu. 
et Slags tomaſtede Sfibe. | 

lei, en. —** [Ital. Gale. 
la 

ab, Fias. Lad det. 

Galley.] et 
tide, der baade 

frem, — Baltijlave, en. Forbrodat 
lige 

gø, f Middelhavet brug 
fore Seil og m 

U 

icaudene v. Middelhavet. dommes t. dl! 
p. Galeierne ell. arbeide pan Skiber 

3 
( tigende Lyd, el. Galen. 

faa: Gallie. 

Ssfæftninger. 
Galen, Galenſtab 

⸗ 

. f. Gal, Galfet. 
Gale, v.n. galede og gol; gelet. (bet. 

Sl, Jala.] brugesrom: panens fart 

"da ét, en. — udtales og fÉrivet ff 

Galga. E. Ga 
vanligen af opt 
træer, hvorpag 
flynged ham i 

| c så tå) en Bygning, I" 

rbrydere hænges. "$ 

”-hændighed.” Baggeſen. 
en, 8 Galge of blive hængt. En syg 
ale, == 

8 
algen op med ſtet * 

At tlæde Va 

alnebalfe, en. 8. Geen 
en Galge er, ruů. har været oprelft, 4 
Genrettelfer ſtee. 
en fort Opfættelfe I Straf, cl. eber 
gende Ulytke. (Moth. dagl. 

el efriſt, en. ut. På 

elænte, en. Jernlænte, 
Forn ophang grove Forbrydere i aA 

ctyv, en. i 
⁊ N 

« 

T) — 
Hvori man 

Galgetræ, et. Xværtræet i Galger. * 
ov Tyv, ſom forticut 

affes med Galgen. (8, S. O.) 



Salle — Gaunuel. 

i. Ps då. rund Udvert Pe 

fe Zræer (Ege, Piletræer, m. fl.) eller" 
res Blade. [ alfe.] Deraf: Gal⸗ 
hveps, en. En Slægt af Inſecter, hvis 
ti, ifær p. Træserneé Blade, frembringg- 
edanne Udvœrter. Cynips. (f. —&* 
ta rund Kaop el. Forhoining i Midten 
TJavleꝗlas. 
Gallerie, et. pl.-r. (frang.) enlang, 
zzet ſmal Gang, fom enten oventil er 
flet og har kysning fra Siden, ell. er 
iben, og bygget uden om en anden Byg⸗ 
ng. f. Gr. p. et Zadtn, el, uden for" 
abytten p. ftore Øtibe. (f. Billedgallerie.) 

ffiom, en. pl.-er, den forreſte frem⸗ 
saende, fædvanlig m. udſtaaret Arbeide 
nede Deel af et flerre Skib; Skibs⸗ 
ade. 
Salmer, * le ere, forenet 
. feet og Jern i forſtielligt Forhold. 
alon, en. pl. -er. [franf.] Baand 

. Bremme, virfet af Guld⸗ ell. Solv⸗ 
aad. Gult galom, Solvgalon. Deraf: 
Honeret, adj. v. befat m. Galoner. 
—* en, ad. pl. d. ſ. ſ. Siirfpring. 

9 
v. n. 2. (om Heſten.) løbe 

Kirføring ; (om Rytteren) ride i Galop, 
te Heſten i Galop. - 
Galt, adv. . gel. " 

Sir, en. P —f. Zoei. Galti.] 

Galle, en. 

en bøs 
t cl. gildet Orne. — Galtgriis, en. En 
fder Ornegriis. 
Gelæble, et. pl.-r. [f. ovenfor Galle.] 
ude Knopper ell. Udværter, ſom v. nogle. 
aſecters Stik frembringes, deels paa Bla⸗ 
ne, derls pan Frugten af viffe Slags 
getcæer; og bruges ft. Farvning, t. Blak, 
.m, (Lat, Galla, i M. A. galga nux. 
. Gullapfet) 
Gcm, en. [Sél. Gamær.] 
rib. Vultur. (Moth.) 
Gammel, adj. pl. gamle. comp. ældre. 
perl, æloſt. IJol. Famall.] 4. fem har 
t vie Alder, har levet, været til i en vis 
id. vor gammel ér han? £an.er 30 
ér gammel. Drengen er faa gammel, at 
m fon Ætøtte fig ſelv. At gisre (3: fige) 
j ældre, end man er, Brevet var en 
laaned gammelt, 2. fom har en hoi Als 
tr, har levet, været til i lang Zid; har 
uge været i famme Forfatning Gan 
gander mu at blive gansmel (jvf. a Seende, 
deget.) ”Øammel har Genfyn t. Tid, 
rældet t. Brug, gammeldags t. Smag; 
fr: gammelt ev det, fom iffe meer er 
kt; forældet, det. fom ef er meer i Brug; 
mmeldags, det ſom ikke meer er pass 
te,” Sporon. At blive gammel for Tis 
a. Én gammel Eeg, et gammelt Huus. 
gemmel Sield; gammel Kierlighed; 
meit Venſtab, pad.” En gamme 
lade, Gan er alt en gammel Caudidat, 

4 

en Roofugl; 

ÅJ 

842 ” Gotmel;— Sannutn. 
v 

U 

en gammel Krigstnand 3: har længe været 
et. 

i Bénjtabsforhold.) Wi ere gemle Be⸗ 
kiendte. Ikke blive gammel p. et Sted 3: 

faa m. Henſyn og i Modfætn. t. det, fom 
er yngre el. nyere. Den gamle, den nye 
Grændfe. — Ligeledes medfører gammel 
Bibegrebet om a) at være flidt, 
aflægs. Gamle Klæder, Sko. Gammeit 
Solv, Jern, Kobber, Bohave. b)atvære 
v. Xlde enten forringet og fordærvet, ell. 
blevet Eraftigere, bedre, Gammelt Gmer, 
Gammel BWiin. c) at være fra. en fiern 
Tidsalder. Gammel Adel. At være af en 
gammel Slægt. 3. fædvanlig, fom længe 
har været i Bane. At blive ved gamle 
Skitke,-v. fin gamle Orden, Levemaade. 
4. ſom fordum har været, men ei meer er 
til, Det gamle Rom. I gamle Dage. Han 
er af "den gamle Verden. (Moth.) Den. 
gamle biftorie. De gamle Grokere. Det 
amle nordiſte Sprog. Den gamle (et mere 
rugelige) Tidsregning. e Gamle : 

Gorfædrene (ogſaa bruges det ofte absol, 
om de gamle Græfere og Romere, og deres 
Skribenter. En af de Gamle har fagt.) 
5. ſom forhen har været, forrig. Gan blev 
Indfat i fine gamle Rettigheder —ſit fit 
amle Embede igien. 6. forbigangén. 
et gamle Aar [figeé fun, naar det nnlig 

ev endt.) = gammelagtig, adj. fom er 
ell. lader noget gammel. gammeldags, 
sadj. (uforanderligt) og adv. ſom er 

itfe mett 
forældet.) Gammeldags Overtro, Klæder, 
Levemaade. pan gaaer meget gammeldags 

brugt, 

Samle Vruner (fon længe have ftaaet 

Afeblive der længe, — Gammel bruges og⸗ 

. haj 

a 
Oldtiden, efter Oldtidens Brug og derfor: 

paſſer t..den nærværende, (jvf. 

klædt, ”SMode og anden Daarlighed giøre, . 
af Ting blive gammeldags, fsrend de 
endog blive gamle; ja (undertiden) medens 
de endnu ere nye.” Sporon. Paa en ufæds 
van Maade br. bet hos S. Staffeldt; 
»Meb gammeldags Viis dom p. fpæde barn⸗ 
lige Sæbe,” gammelgroet, adj. v. rods 
fæftet v. Tiden. Gammelgroet Had. (8. 
6.9.) ammelmad, en. Saltmad. 
(hos Almuen. ”Salt og radet Kisd, ſom 
ſpiſes i Danmark Sondag, Tirsdag og 
Torsédag Middag.” Moth. Deraf: Oam⸗ 
mtelmadefad.) Gammeloſt, en. Oſt, 
ſom længe ev giemt, ſom er i et Slags 
halv forraadnet Tilſtard. gammelvant, 
adj. v. ſom har lang Vanent. noget? 

ammelviin, cm. Navn, ſom tillægges gt 
Slags lys ed. guut franſt Vün. : 

ammen, en. ud, pl. (36. Gaman, 
Skiemt; gaman, at ſtiemte. E. game, 
CGpil.] 1. udvortes Glæde, Lyſtighed. 
”Ofte kommer org efter Sammen.” 
Ordſpr. ”3 ſtor Gammen og Gledſtkab.“. 
A. Bedel. Maar Ølæden ytirer fig i Ord 
og Adfærd, bliver den t. Dammen, Dette 
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tr) forældede"Ord bruges helt i Fors 
e m. Fryd, ell. —A E. 
. — Deraf: Gammensqvad, Gicedes⸗ 
Gammenstid, Glædestid. (Grundt⸗ 
2. Skiemt, Spag. (Moth.) Gamz 
Ird, Tale, Ovæde. Hertil hører vel 
ogene: Alvor og Gammen tan (paſſe) 
mmen; og: Det er ci alle, ſom 
en kunne ſtisnne.“ P. Lolle. 
iſe, v. a. 1. gribe efter. (f. gramſe.) 
imſe efter noget.” Baggeſen. (Labyr. 
.) Man figer ogſaa: Heſten gam⸗ 
r Foderef, naar den fun fager lidet 
el. vrager det, (Moth.)  - 
e, en. på. -r. [IJsl. Gonr. T. 

nen. jvf. Ønmme,] den hvælvede 
el af Munden fra Tanderne til 
et. figurl. Smag. Hvad: der" fils 
Jenen, At have en lætter Ø. 5 
cen, ct. Benet, fom danner den 
Dect af Ganen. Ganecbogſtav, 
t af de Bogſtaver, fom dannes v. 
Unftød imod Gauen. Ganebhyld,. 
ſom fætter fig i i Gunen. Gane⸗ 
ng, en, den øverfte ell. mellemſte 
f Ganen, hvor den er huleſt. Ga⸗ 
el, en. K. i og ved Ganen. a⸗ 
en. ſ. Ganebogſtov. Ganerand, 
en nederſte Deel af Ganen, ſom 
ev t. Tandgierdet. Ganeſtod, et, 
af Tungen imod Ganen i Talen. 
3d. Sprogl. 2 Udg. S. 16.). 
g, en. pl. -e. IJẽl. Gångr.] 1. 
ngen af gaae; ell. det, at gage f. 
Sted i en vis Henſigt. Lan fif 
fin Gang. (ſ. Æltergang, Kirke⸗ 
Efolegang.) ”Farftiellen imellem 
i Andres og I eget Wrende.” Rahb. 
f. at gage. (Samme.) 2. idelig 
e, hyppig — »vanlig Til⸗ 
. et Sted.“ (Moth.) At have fin 
p. ct Sted, i ef Huus. 3. Maade 
: paa. At have cn let, fovær, langs 
ang. "Dog mærfes ſaadant nof -af 
lette Gang.” Falſter. ”Endnu mere 
ig er Forſtiellen imellem diſſe tvende: 

ang.” Rahb. 4. negentl. om livs 
ings Bevægelfe, Jordens G. om 

Skibets G. i Søen. At ſotte 
i Gang. Møllen er i Gang. 5: 
angsmaade, Fremgang, Adfærd, 
maade, Naturens Gang. “Ogſaa 
; daglige, ftadige Sang.” Mynſter. 
har faaet en anden Gang. I dette 

bar, gaaer Alt fin ordentlige, jævne 
ar Retten Kal have fin eng. 6. 
At føre noget i Gang enne 

er ikke mere i Gang. (f. gangbar.) 
d, Bei, Hvor der gaacé. (Deraf : 
eng. Spadſeregang, Gangrum, 
si.) 8. en p. begge Sider indſlut⸗ 
i; f. Ex. i Stederne: en ſmal Gyde. 
er og Skove: en Vei imellem Hok⸗ 

fer ell. Zræer. J Byhninger; Tange, | 
Forfuer, Adgange t. —— Galeri 
(f. ogſaa Lengang.) 9. i Biergdatii 
eu Stræfning i Bierget, hvori Erts ind 
holdes , en Aare. 1 ”S de BVierge, fom 
ſtaae af heel Steen, ere ingen Gange, i 
ingen Erts.“ Schytte. — færd i Groge 
fien: et Strøg af en Biergart, fom fa 
i en flarre Maſſe af cen cl, flere ar 
Biergarter, og enten giennemfærer Uj 
Lag, ell. ikke lå: jævnlebende m. famu 
Grundflade. ”Man fan foreftille fig &: 
gene ſam Biergklofter el. Spraiker, 
ere opfyldte m. andre Fobſilier.“ Bredide 
— 10, en Handlings Gientagelſe, og he 
tidt det ſteer. Cen Gang (engang), ! 
tve, ti Gange. Forſte, anden, tredie( 
"Cen Øang (3: dobbelt) ſqa meget. (R 
man figer ogſaa i ſamme Bemarielſe: 
Gange faa flor.) En og anden Gang 
undertiden, nu og da. 114. af viſſe Ziøj 
ſaameget, faa mange Stykker deraf, ft 
høre ſammen. En Øang Gfagler >. % 
t. fire Skagler. En Gang Strikkepinde 
fire, ”En Gang. hos Vævere, er 15 91 
isb af Renden, fra everſt t. nederſt, 
omvendt, i hvilke 13 Omlob Garafiati 
vindes p. Renden, faameget ber fan fs 
Rum.” Moth. = Øangarv, en. iv 
ældre Love: den Arvemaade, hvori dr 
gik frem efter Mandtal, og Avinte gl 
lige Arv med Mand; hvyilket motjatu 
Fremarv. Øangbecare, en. df. få 
reftol; i Modſcetn. til Rosbaare. (Rå 
tjempbar, adj. 1. hvor man fan gate. | 
gangber Vel, Sti. (V. 6.9.) 2 ku 
lig, gyldig, gieldende. En gangbarẽ 
Mynt. ”Sligt ubegribeligt, dog Siy 
gangbart er.“ Solberg, P. P. — DAS 
angbarhed, en. “ud. pl. (3. 6. 

Gandbeen, et. Been, at gage pas. (Loaf 
livloſe Ting funne have. Been, men til 
Gangbecn.) ”Med Gangbeen af 2ra ki 
ſiden mod Kienden ſtal am.” C. ĩr 
mann. Gangbierg, et. en Benarr 
fom man tilforn tillagde de (ifær eft 
Biergarter, hvori Gange forekomme (9 

ang, 9.) ”Govedbicrge nævnes ellet⸗ 
det Baun Bangbierge, Grundbierge dl. & 
vindelige Bierge. Schytte. indv. Reg. Ilt 

(ivf. Bredsdorfs Geognof. 1827. 6. 
Gangbro, en. ſmal Bro t. at gan«, 
ei t. at tiore paa. (Moth) — Gangbrøt 
et, B. ſom ya lagt, over et Vand |. 
gane paa. angdag, en. Dag, 
paa en Bonde gier Hovarbeide m. galt” 
Folk; modſat: Spænddag, fon rig 
lige m. 3 Gangdage. (Fr. & Deskr. 17 
og 1 Aug. 1815.) Øangder, it. 
ud t. en Gang, ell. fra gen Gang til 
anden, Gangfod, en. hos Fualc: 
t. at gaae med, ” Modſat: Gvomm 
gangfor, adj. ſom har Erne, Sel" 
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gade; ſtikket t. af gage. Heſten er life 
ang gengfoer. Ganghiul, et. ſtare 
ul, fom- fættes i Bevægelfe v. Menne⸗ 
r, der træde indend Hiulet. (9. C. Snces 
.) GangFlæder, pl, Rlæder, man. 
rer p: Kroppen. Sengekloder og Gang: 
åer. antzkone, en. 1, Kone, fom 
aigts t. at gane Bys render, ci. ſom 
nr dagviis i et PHuus. 2. Opvartningés. 
up. et Hoſpital. Gangkurv, en. 
mm, hoori ſman Børn lære fig ft. af qaae. 
ahbeks D. Zu. V. 299.) anglin⸗ 
d, et. L. fom bruges p. Kroppen; i 
tfætning til Duge, Lagener, m.m. 
gled, et, Lod, elle Bægt, fom holder . 
ühtverk I Gang. - angpott, en. 
une Poft.  Gangrum, et. 1. Rum: 
at gaat. 2. bedakket Rum indretter t. 
gade i; Gallerie. gangſid, adj. om 
id Klædning , ſom naaer t. Fødderne, 
tntog at flæbe; fodfid. (Moth.) Gangs 
let, Et opret ſtaaende Epil, der bes 
ges af Mandſtab, ſom gaaer i Kreds 
driver Spillets Bomme. «ſ. 2. Spil.): 

digſti, en. (mal, Sti, ſom ev allene f. 
dgangere. Gangſytze, en. ſ. Om⸗ 
meſyge. Gangtræ et, ſtorre Gang: 
It over en Aa, m. Reekverk v. cen ell. 
Mm Gider,  Gangveb, en. 1. Vei, 
n fun erf. Fodgengẽre; Gangſti; mods. 
: Rierevei. 2.ſcerd. en Spaͤdſerevei. 
ugvoign, en. En liden Rullevogn, der 
lygte ligſom Gangfuwen. ”Da jeg i 
agvognen rendte, fnubled ofte i mit 
br Kingg. |Gangværk, et. Sam⸗ 
g af de Hiul ell. Drev, der holde. en 
afine, iſer et uhr, i Gang: Å 
Senger, en. pl. -c€. [af gade og det: 
tre: gange] 1. egentlig en Fodgen⸗ 
(s men i denne Bematfelfe bruges det 
itte. 2, i poetik Stiil, og i ære 
hifter: en Heſt, Rideheſt (og færd. en 
ft, fom man red uden for Strldenz fors 
tig fra Stridshiugſten.) Man figer 
[tg om en Heſt, der gager godt i SÉridt, 
kn er en god Øanger. 3. færd. en 
Wganger, — Deraf: Gangergang, "en. 
gang. angertrav, en. Heſietrav. 
enſchleger.) 
enning, (el. Ganding; Moth) en. 

tdect, det ſom ev tienligt. Det er juft 
R Vauning. (mibi convenit. Moth.) 
tældet; men br. i Almueſproget. 
Venffe, adj. og adv. [T. gang. Skri⸗ 
 vafan ; gandie. ] 1. adj. heel. Den. 
fe der. Af mit ganffe Hierte. ”Ct 
det er at fætte p. dem vor ganffe Tils 
Baſtholm. »Zeel kaldee en Zing, 

vidt ſom den iffe er ſtilt ad, cl. i 
— ganffe f. faa vidt fom den inds 
' tt alt det, der hører den til.” Spo⸗ 
!, fans Rogte var idet gandſte Land.” 
W, 6,27, ”Svi ſtaae I her den gandffe 

881 

en. f. Zaſpe, 2. 

v 

Ganſte — Sarurende. 

Dag lebige?” Matth. 20, 6. (So 
bruget det faaledes i vore Bibelover 
pigen for heel) men er ellers neſt 
ældet.) 2. adv. aldeles. Det er ikke 
færdigt. Jeg er ganſte overbevii 
”Gan truede Veirene og Havet, 
blev. ganſte blikſtille.“ Matth. 8. 26 
forn 1 St. for: flet ell. aldele 
nu i diſſe Titfælde bruges, foran 
ingen. Saaledes: ganffe irke, my 
hos Holberg. ”Banife ingeu Forh 

s £. VI, 3. 6. 3. meget, ſaare 
er ganſte faa tilbage. Jeg blev 
bange. (Ogſaa tilføict meget: ”; 
ſaae Stiernerne, bleve de ganſte 
glade.“ Matth. 2. 10. »J de ſamme 
da der var hanſte meget Folk.” M 
1.1 nyere Overſ.) 4. temmelig, 
lunde. Jeg var ganſte vel tilfred 
ganfte god? Guus. 

ante, en. pl. -r. [$81, Ganti 

- 

Taabe, naragt vnperſon. - (Pcér ( 
Stenvet, i d. e: en Omyd, I 
Bei. ”Ganters Gienvei er at ga 
itige. Moth.) 

ante, v. a. 4. IJ. gania,] driv 
med, holde for Mar. At gante cen. = 
teri, et; pl.-er. Fias, Loier, Nar: 
antes, v. n. pasa. fiaſe, giore Loie 
f gantee.mcd Pigar. — Ganteſna 

naragtig, fiaſende Snak. — gant 
naragtig, fom t. upaſſende Tid ell 
toſſet Maade vil drive" Spog.Taal 
gantevorn i Snak og, Fagter,” Mo 
"Garde, en. [ſtanẽ. Kongers o 

ſters Livvagt. Fodgarde, Heſtgar 
Garder, en. Soldart, ſom tiener if 
ten, iſer t. Heſt. Deraf: Gar? 
Garderhaide, Garderſtald, o. fl. 

Gardin, et. ꝓl. - et. [Ital. Co 
nedhœngende Teppe, Forhæng t. S 
Pynt; VBinduesgardin, Sengegardin 
af: Bardinbræt, et… 3. hvorpaa et | 
ophænges paa Gardinſtangen ved fo 

ardiuringe, ci. hvorpaa det ſtitl 
m. Naale. ardimgvajt, ⸗ſnor 
Garkobber, et. [Todſt.J reent? 
uden Tilſſetring. 
Barn, et. ud. pl. IA. G. Gearr 

og T. Garn.] 1. ſpundne Tra 
Gør, Damp, Uld, Bomuld, hvor 
vœves. ſ. Horgarn, Blaargarn, Bo! 
garn, Uldgarn, Rendegarnz og jvf. | 
Y. bundet Garn, ſom 'er indrettet 
fange Fik, Dyr el. Fugle; Net, 
garn, Jogergarn. At have alle fin; 
ude 2: ftræbe af al Magt, anven 
Midler, At faae ten i fit Garn 3: be 
forlede, faae Magt over. Garnbe 
den bagefte Bom i en Vev. Garr 

Garnnøgle, et. 
fom af en Garnvinde er vundet i ct 
Noegle.“. Garnrende, en. Enftor 

! 
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vinde, ſom Vevere bruge, at rende Garn San, adj. [Holl. og A. 6. går, 
paa, inden: bet væves. (Moth. Garn: gådr, prudens.] fnild, behændig. ($ 
rufe, en. d. ſ. ſ. Netruſe. Garnſpilde, berg.) Forefommer ide, meftid, Zale 
et. Fiſtergarns Sonderrivelſe. Kangebek.) gelige Ord: Sautvv, en. (I. Gautisd 
Garnſpole, en. f. Spole. arnſtang, liftig Tyv, Skielm, Kieltring, Betrag 
en. Stang, hvorpaa Garn ophænges f. »Indbyggerne vare bekiendte Kanye, & 

- at tørres, ell. hvorpaa Jægergarn udfpæns pleiede at udplyndrealle Fremmede,” Be 
des. Varnſætning, en. Gierningen at Mu. Klim. Heraf: Sautyveri, et og 6 
udfætte Garn f. Fiſt cl. Dyr. Garn⸗ tyveftreg, en. . 
vinde, en. Redſtab, hvorpaa det hafpedbe — Gave, en. pli-r. [Jél. Gila. R. € 
Garn udſpiles, og hvoraf det vindes i Øave. T. Gabe. jvf. give.] 1. $or 

v. Nøgler, . . ; lingen at Ade uden Bederlag 
Barnere, v. a. 1. [af det Fr. garnir.] Perdrase fn Ciendom t. en anden. Vi 
beſctte (Klæder) m. Brammer ke. Gaver gives, men fuldborde⸗ ille føre 
Pynt. — Garnering, en. pl.-er, 1. Glers ffter Siverens Død.” Schytte. 2 
ningen at garnere. 2. Pynt, hvormed. ſom Fienkes ell. gives uden Betaling ( 
Ktoler befættet. i fen 'fom Foræring, Gfienis ell. fom % 

, wiſſe, Underftøttelfe.) ”MNan flal ci l Garpe, v.n,1. bruget om Navnené og given Dave,” Drdfpr. Frivillige Cao 
lignende Fugles SÉrig, og figurl, om den, de Fattige, t. Brandlidte. Cu fol fom hujer og føler fom en Druften. ”par — At tage imod Gaver, Ut fb 
garper fom en AXalefrage.” Moth. ” beftitke, (jvf. Soræring, der overton 
"Gartner, eu. pl.-e. [et tydſt Ord, fom har en mere indfkræntet Brug og San 

næften har fortrængt de dauſte: Ulrtes Bing. Gave er alt det, ſom gind é 
gaardsmand og Podemefter, E. gardener.] ſtienkes; men ikke enhver Dave (f. 1.2 
en, ſom forftaaer at dyrke en Save, ſom miſſe, hvad der ſtienkes en offentlig Gil 

har lært Havedyrkning og hvad der hører: felje, o. d.) Fan kaldes en Soren 
t. Savevæfenet, — Deraf: Øartneri, et, Baver modtages fædnanligen af en deia 
(Davevæjen.) Gartnerkounſt, 0. Fl. …… Stienk -og Soræring af en Sigsmand 

Garve, v.a.1. [X. &, gearvian. %. S. en Ningere,” Måler, 3. enfor Si 
gawen. I. gaͤrben.] berede rage Huder Phofik cl. moralſt Cune, ſom Kari 
(ifær v. Hielp af Bart ell. Kalk) t. Sæder og ei fan figes at erhverve fig, falder: Gad 
t. forſtiellig Brug og Beftemmelfe, faafom t. Naturens Gaver. ”Svor gavmild dir 
Sfoetst, Seletsi, m. m. (Garve bruges du Naturens rige Gaver.“ Tulis. Sø 

meſt om Barkgarvning; berede om Kalk: ere en G. af Gud. Lyttens Gaver, Riga 
ell. Gvidgarvning.) == Garveri, et. pl.<er, Belſtand, Hoihed, o. d. Za mer, 

1. en Garvers Werkſted. At. anlægge et er eu Pige, ſom Tausheds Gave af Køl 
Garveri. 2. en Garveré Haandvcerk. At ren negtet er.” — Sj 

- lære Garveriet. — Øarvning, en. Gier⸗ Gaver, i Saerd. Mad og Dritk. (fe 
ningen at garve. . Almuen og t dagi. ZX. ogfan Overſladighe 
Garver, en. pl.—e. ben, huls Haand⸗ Pe noget. Bi har Guds Gaver af Han 

" vært er at garve Guder og Skind, iſer Aar) 4. pl i Serd. Ferdighedtt dl 
/ ved. Bart. (f. Feidereder.) —Sarverbark, lcåter; og- bl. a. Talegaver, udvortes Bå 

en. Bark, ifær af Egen, fom males pag talenhed. En Mand af herlige Gever 
en Barkmelle og bruges til Garvning. ”Derfom din Forſtands Gaver fund ud 
Darvergaards en. . G. hvor et Gagvert er fig efter Folfets Begreb.” B. Thett. de 

: anlagt. '- Øarperkar, et. K. ſom brugesi har gode Gaver t. Paefie, Maleri, da 
- Garverier, Garverkule, en. udgravet: farce Ø var vel udarbeldet; me MB 

muret Kule i Forden, hvor Huder lægs fattes" Gaver. = Gavebog, en. £ 
eg i Bart, . arverlud, en. Barflun, ri Gaver af en vis Act, ell, t. en vis de 

" Garvermelle, en. f. Barkmalle. ſtemmelſe, indføres. avebrev, «dt. % 
Gaſſe, (el. Gafe) en. pl.-r, [IJel. ſom indeholder Forſikkring p er Get 

Gassi.] Hannen blandt Sæffene. At holde Bavegods, et. ſtienket Gode. gar 
to Gaſſer. ”God Gaas er fig felv om Gaſe.“ adj. uden Gave. Lan lod fugen gave 
Ordſpr. (pl. Gæs bruges om flere, uden gage bort. —5 

dWVenſyn t. Kiennet.) sæl, en, pl.-e. [Isi Gal. G.bot 
' aft, en. pl. -er. IIJ. 6. Gast.] 1. ond 2. Siebel] den Deel af Endrag 

Aand; Spagelſe. (forældet.) 2. en meget DP. et Huus, ſom gaaer op i en folde 9 
ffem, ond, vanartig Perfon. (Eudnu i d. kel fra Muren t. Rygaafen. (Form 
Tale, Deraf: Bapergafter.) den vverſte Spids af et Huns, cl, 007) 

Gat, en. [Isl. og $. Gat.] Aabning vedet den hølefte, sverfte Top af noget. 
(fær i Rumpen.) raf: ſnevert Indlab *5 hog uiphiias Gibla, Femplste ie 
i. et Jarvand; hvoraf: Raltegat. avi br. ofte om denne Drei af ER 



Savl — Gavnſtov. 

æggen fleldnere om en udbygning i Taget 
fin Sidemuur, ſom kaldes Qvift; ſtiendt 
ahver Quiſt egentlig ogſaa har fin Gavl. 
= Øsvlbænk, en. fordum: en Bænt v. 
en sverſte Bæg ef. Enden af Hufet, i 
mis Midte var bet fornemfte Sæde. Moth. 
Clauſens Snorro. 6.383.) Gavlfiale, 

Bredder, fon flages faſt v. begge 
Sider af et Bindingsvœerks⸗Huus. Gavl⸗ 
mur, en. 

Kzulfpidos, en. den 5 Top af en G. 
Dsviteg, et.” 1. Tag over en Gavl 
I. Avtft p. Sidemuren. 2. det Tag p. 

fom hat to Gable ell. Ens 
avlvindue, et. V. anbragt 

iser bort; godgisrende. At være gav⸗ 
sild imod de Fattige. "Gan gavmild var; 
sen el af Dverfiod.” Rein. ”Øavmild er 
cen, ſom glæder fig v. af meddele andre 
f fit Gode.” Miller, = Savmildhed, en: 
dt. pl. den Egenſtab af være gavmild. 
fm overdreven Øavmildhed bliver t. Od⸗ 
elhed. ””Maar Penge uddeles faa overfløs 
ut, af Øavmildbeds Kilde udtørres af 

m ſelv.“ Schytte. ”Gavmilds 
ed indſtræœnkes ikke blot t. Penge og t. 
Frængende; den omfatter alt det Gode, 
it Mennefte tan meddele Andre,” Muͤller. 
Gavn, ét. ud. pl. [Jél. Gagn.] . det, 

om er f. Fordeel; Nytte. At have Bavn 
f noget. At fee paa, være paa eens G. 
Net gier mig hverten Gavn ell. Stade. 
At vi ikke trættes v. at tale dem t. Gavn, 
em høre m. tedelig Billie.” Mynſter. At 
søce G. i et Huut (3: Arbeide, Tieneſte.) 
rt han det tife i Navnet, , faa er han det 
Gavner. (f. tilgavns.) ”Wytte er Brug⸗ 
arhed — Øavn bemærker blot Tienlighed 
verhovedet. At beſtœre Frugttræer er til 
Daon f. deres Vært og t. Wytte f. Eie⸗ 
nm Muͤller. (”En Ting kan giore Nytte; 
un Mennejftet gier Gavn“ figer den ſam⸗ 
se Forf. Men Udtrykkene afverle ofte i 
alen. At giere Wytte figes baade om 
ring og Perſoner; og man figer ſtundom 
faar diffe Vandgrofter have giort meget 
svn f. Ageren.) = gavngierende, adj. 

. fon gior Gavn, gliør Arbeide. gavngio⸗ 
ende Folk Ii et Huus. — gavnlig, adj. 
Jsl. gagnlegr.) fom er t. Gavn, nyttig. 
hnsonlighed, en. den Egenſtab, at være 
aenfig, "Da. førft bør man føge Gavn⸗ 
ghed f. Staten, naar denne Gavnlighed 
r retfærdig.” Birkner. — gavnlos, adj. 
m er uden Gavn; unyttig. Et gavnloſt 
oretagende. ”Øaunløfe Memeſter.“ J. 
zene. Deraf: Gavnloohed, en. ud. pl. — 
svntig, adj. fom ev meget gapnende, gier 
vort Gavn. avnſtov, en. Skov, ſom 
relſtes t. at give ſtort Tommer; Zoms 
aerſtov (v. Aph. Nat. Hiſt. VII. 297.) 

Vanſt Ordbog I. 

353 Gavntræ — Gebigeg. 

Gavutroͤ, Gavntemmer, Gavnved, et. 
meer el. mindre florflaaet Bed, fom fan 
bruges til. Gavn, ell. t. andet end Brænds 
fel. Det Zræ, ſom er beftemt t. Byg⸗ 
ningstommer, og andet Bavntre." Elyte. 
= ØGavnsgierning, en. nyttig Gierning. ” an øv iagen Gavnsgierning den hele 
Dag.” oth. gavnsgod, adj. ſom godt 
forſtaaer at paſſe fin egen Fordeel. (Moth.) 

Muren, ſom lukker Gavlen. 
bringe Gavn, nytte. 

avne, v.n. 1. (har.) gisre Gavn, 
Det gavner mig 

meget. ”Lad denne Time gavne og dette, 
at Manden hæver fig m. orig £ængfel.” 

Attran t. at sanne ber ad 
avtyv, en. ſ. Gautyv under adj. gau. 

Gebeet, et. tanniner Landeie, 
Omraade. 

Sebærder, n.s. pl. et tydſt Ord, fon 
man i fildigere Tider (dog alt hos Moth) 
har brugt for: Lader, Sagter… ”Det cl 
Øebærder ér, hvormed man Gud ſtol 
dyrke,” Holb. P. Paars. Latterlige Ses 
bærder. Bagg. Labyr. II. 114. ”De hapde 
dannet fig en Gudsfrygt af udvortes Ge⸗ 

Mn 

bærder.” Mynſter. (Præd. 1814, II. 22.) 
»Geberder funne gisres m. Anfigtet, Gæns 
derne og hen Kroppen. — Miner ere An⸗ 
ſigtets Geberder.“ PY. E. Miller. (jvf. La⸗ 
der, ſom er det danſte Ord, der nermeſt 
udtrykker det T. Geberde.) [Det tydſte 
Ord Beberde (ogſaa: Berd, hos Luther; 
A. S. og NR. S. Gebær) kunde maaſtet 
udledes af/båren, ſom i det N. S. bgſaa 
bemærfer: at lade ſom, simulare, Her⸗ 
med ſtemmede da def danſte Subſt. Lader 
anffe overeens. f. i ovrigt det forældede 
dbyrd. Andre, ſom Abtlung, udlede det 

af bære, portare, liig det Lat, gestus.] 
Ged, en. pl.-er. [Iél. Geit.] et drøvs 

tyggende, hornet Pattedyr, hvoraf en Art 
(Huusbutfen) er indenlandſt. Capra hie- 
cus; Dog bruges Ged meft om Hunnen; 
ligefom Buk ell. Gedebuk om Gannen. 
Ungerne kaldes Rid el. Gedekid. — Øe: 
dehaar, et. pl. d. f. Haar af Geder. Bede: 
aars Sko. 
lok af Gedex. 

en Ged. 
ter Geder. Gedeoſt, en. Of af Gede⸗ 
melk.  ØSedeffind, et. raat ell. beredet 
Skind af en Ged. Gedeſti, en. Gedeſtald. 

Gedde, en Fill. ſ. Giedde. 
edehams, en. pl.=e. ct Inſect af Ves 

Gedehorn, et. Horn af 
edehiord, en, Hiord ell. 

Gedehyrde, en. den, ſom vog⸗ 

ſpernes cl. Stikhvepſernes Slægt. Vespa 
crabro, . 

Gedigen, adj. pl. gedigne. et reent 
tydſt Did, ſom bruges om Metaller, der 
findes uden Zilfætiing, og i reen metals 
lid Tilſtand i Biergene cf. I Jorden, Ge⸗ 
digent Guld, Selv. (Moth.) — figurl. vm 
det ; fom er ægte, dygtigt, fortrinligt i fit 
Slags. Et gedigent Skrift. 

(23) 



Geding — Gemeen. 

Geding, en. pl.-er. bd. ſ. f. Gedehams. 
(i ældre Skrifter.) 

Gehalt en. ud. pl. et tydſt Ord, ſom 
bruges om Mynter, og betegner den ſtorre 
ell. mindre Deel af ædelt Metql, de inde⸗ 
holde. Mynt af god, flet Gehalt. — figurl. 
om andre Tings indvortes Værd. Et 
Skrift uden ſand Gehalt. (bør undgaaes 
i god Stiil.) 

Geheimeraad, en. pl.—er. (af det T. 
geheim.) i Danmark, en fornem Rangtitel. 
Gehæng, et. [Tydſt.] Arelftierf, Sværds 

bælte. 
Gehaer, ct. ud. pl. [Iydſt.) Evne til 

deels m. Lethed at fatte Toner og huſte 
dem, deels t. at føle og dømme om det 
Stionne i Tonekonſten, og ſtielne det frå 
det Falſte ell. Mislydende. At have et fiint 
Beper. At ſpille noget blot efter Gehoret. 
… Geil, adj. [Spdjt.] 1. fom har flært 
Avledrift. 2. figuri. om Ford, ſom er for 
fed, ell. driver Varterne for ftærft; og 
om Træer ell. Planter, der fEnde for ſtœrkt, 
fætte Kraften i Grene, Stængler og Blade, 
og tabe i Frugt. — Deraf: Geilhed, en. 
d ud. pl. ' 
Geiſt, en. [Tydf.] 1. Aand. Poetiſt 
eiſt. Øecijten flumrer hos ham. "For 

lutter Geiſt de et fan ſtille Fiſt fra Kiod. 
Holb. P. Paars. 2. Spogelſe. (Brugen i 
begge Bemærtelfer maa helſt undgaaes ; 
ligefom adj. geiftig. I det følgende adj. 
er den derimod almindelig.) ' 
Griſtlig, adj. ſom vedtommer og hører 

til Kirken, cell. t. Religionens Tienere, 
reſgisſe Indretninger og Stiftelfer; mods 
fat verdslig. Øen geiftlige Stand. En 
geiſtlig Mand, Geittlige Godſer, Stif⸗ 
telfer, Love, Rettigheder, — Geiftlighed, 
en. —7— Samfundet af Kirkens Tie⸗ 
nere; Folk, ſom udgiere den geiſtlige Stand 
(i Modfætning f. Adel, Borgerſtand og 
Bonder.) 

Geled, et. pl.-er. [ct af det T. Glied 
fordærvet Ord.] Rad, Nætfe. (bruges 
fun om Krigsfolk, opſtillede i Togz'eller. 
Slagorden.) At aabne, flutte Gelederne. 

emak, ect. pl.-ker. Varelſe p. et fyr⸗ 
ſteligt Slot. (i St. for dette todſte Ord 
brugtes f ældre Danſt: Mag. ”Fyrftelige 
—— 

emal, en. [Tydſt.) Xgtefelle. (om 
en hoi cm. fyrftelig Perfon af Mandkion⸗ 
net;) Ligeſaa: Gemalinde, om en Xgte⸗ 
kone af het Stand. 

Gemeen, adj. pl. gemene. [Z. gemein.] 
1. afmindelig, (communis.) Det gemene 
Bedſte. Noget meer end gemeent.”" Snee⸗ 
Dorf. (denne Bemark. er nu næften ikke 
brugelig.)“ 2. ſom høver til den ringefte 
Folfeclaſſe, t. Pobelen. (vulgaris.) ”X(- 
mindeligt er det, ſom allevegne har Sted; 
gemeent det, fom har Sted i ringere Cirk⸗ 

⸗ 

” 

Gemeen — General. 

ler.” Sporon. Han omgaaes helft m. ges 
mene Folk. En gemeen Talemaade. 
emeen Tieneſtepige. (Oftere bruges nu i 

denne Bemcrk. ſimpel, almindelig; 
da gemser har faatt et langt ftærfere Bu 
begreb af Uanſtendighed, end det tilfom 
havde.) Dog ſiges: At tiene f. gemsen 
Soldat, Matros; og: de Gemene, met: 
fættes : Officererne. 3. ringe, upyntelig 
Grove og gemene Klæder. (d. Tale.) 
lav, nedrig. En gemeen Opforſel, Hand⸗ 
ling. 5. plump, grov. Et gemeent Va⸗ 
fen. Gemene Stiældeord. 6. ublu, lider 
lig, lossagtig. Gemeen Snak. Et gemerm 
Fruentimmer. 7. At giste fig gemeen m. 
nogen 2: nedlade fig til, ſage Omgang 
med. ſ. Øemcenffab. (Denne , faavelfe 
de svrige Bemærtelfer br. dog fielden, u 
tagen i dagl. TT.) = Øemeenhed, en. 
Beſkaffenhed cl. Egenſtab, af være gem 
men kun i Bemerk. 4, 5 og 6 for: Ne 
drighed, Uhoviſthed, Grovhed, Ublnbed, ifar 
4. Ord, Lader, Adfærd. Gemcenhed i Tale, 
i Opfotſel. “'9ttrer Ukvdſthed fig i O 
og Gebærder — og dette grunder figr 
flette Baner, ſamt Folesloshed for det 
ſtendige, bliver det t. Bemcenbed.” stå 

emeenligen, adv. i Almiadel 
ſom ofteft. (f, meenligen.) 

Gemeenſtab, et. Samqpem, fortrolig 
Omgang. ”Zhi Jøder have ikke * 
ffab m. Gamaritaner.” Joh. 4.9. ( 
gængelfe. 316. af 1550.) i 

emyt, et. pl.-ter, Dette aldeles todj 
Ord er ifær i nyere Tider indført og brag! 
for: Sind, Sindelav, Diertelan, Giadis 
beſtaffenhed. (det Isl. Lund,) Et gott, 
ondt, mildt, blødt Gemyt. (Dog foretom: 
mer det alt hos Moth for: indoles, ani- 
mns, affectio animi.) ”Den aarlige Xi 
verling gav Haab om at finde mere [væ 
fælvige Semytter.” O. Guldb. (V. pk 
.å .) 
Beneral, cen. pl. - er. (Fr. general] 

Harfsrer, Krigsoverfte, Feltherre. (Ge 
neralinde, en Generqls Huſtru.) Can: 
menfættes dette Ord m. et Subdſt. ftaan 
det fom adj. (Lat. generalis) og bemarfet: 
den sverfte, fornemſte; ell. ogſaa almindelig 
F. Er. Generaladjutant, en. den 
AXdjutant. . Generalbas, en. i Maler: 
den Basſtemme, der indeholder Grunde 
t. al Harmonie. Generalfeltmorffslt 
en. den sverfte Hærfører, den heiefte må 
litaire Værdighed. Gencralfifcel, es 
Advocat, fom fører Regieringens 
imod enkelt Mand i Stat vodelfer. I 
fætfes under GeneralfifcaleneLijtete. Cr 
nerallieutenant, Generalmajor, en. 
ral af anden, af tredie Slaffe. - ru 
relmars, en. Tegn til at bryde op, for 
gives en heel Hær ell. en betodelig Da 
Krigsfolk, ſamiede p. set Sæby, 2 8 

”” Fa 



Seneral — Giald. 

e p. mange Trommer. At ſlaae Ge⸗ 
Imårs. (T. Generalmarſch.) 

Generalitet, et. Land⸗Krigecollegium. 
Genie, et. [Fr. génie.) 1. den høiefte, 
eft udmærkede rad I Menneſtets Siæs 
er aer cl. Naturgaver, ſom fordres til 
ubver aandelig Opfindelſe -og egentlig 
Leldvvitkſomhed. 2. den, ſom befidder Ge⸗ 
ie. Et poetiſt, muficalſt, mathematiſt 

ie. — geniaiſt, adj. ſom vidner om 
Benic, bærer Geniets Præg. 
Geographie, f. Sordbeffrivelfe. — geo⸗ 

raphiſt, adj. ſom hører til, vedkommer 
eegraphie el. Jordbeſtrivelſe. 

erzade, v. n. 1. (et.) ct tvdſtagtigt, 
artærvet Ord. 1. Det geraader er, maa 
egnes) ham ft. megen €. 2. komme i 
n vig (flet) Forfatning. At geraade (kom⸗ 
ne, falde) i Armod, Ulykker. (bør ſaame⸗ 
jet mere undgaaes i god Stiil, ſom det 
r rent overfisdigt.) 
Geſandt, én. pl.-er. FÆvdft.] Sende⸗ 

må fra en Stat ell. Regiexinget. en anden; 
ztatsbud, Miniſter. == Geſandtſtab, et. 
Hen Gefandté Xrende, Embede, Forret⸗ 
ing, Sending, At fendes i et vigtigt Ge⸗ 
endtifab. 2. en Gefandt med hans Be⸗ 
ante og Folge. ' 

Sefims, en. pl.-er. I[Tydſt.] fremſtaa⸗ 
nåde, mer ell. mindre udarbeidet Rand, 
se leber om dét sverfte af en Bygnings 
Xaur, ell. af Væggen i en Stue; Muur⸗ 
tands. 
Geſtalt, (Eva) f. Stikkelſe, Skab⸗ 

ing, Dennelfe, Udfeende. , 
Gevalt, f. Vold, Overlaft. ' 
Gevinſt, en. ſ. Vinding. 
Øevær, et, plz. [Z. Gemehr.] 1. 

aaben. (V. S. D. flet Danft,) 2. Sky⸗ 
fOLDÆT , e. + Deraf: Gevarkolbe, 
Seværiaes, Øeværpibe, o. fi. (f. de ſam⸗ 
re Ord under Befie )Gevgrſmed, ſ. 
Soſſemager, Daabenſmed. 
Sevært, en. pl.-er. ( Tydſt.) ſ. Udvært. 

phøiet Knude p. Kroppen.) 

Gi cl. Øie, en. pl. Gier. til Skibs: en 
mær Zallie, hvori ber enten er fire Ski⸗ 
tr i den ene Blok og tre.f den anden, 
Tr, 4 Stiver i begge. (Moth forklarer 
Jitong ved: et Zoug, fom løber igiennem 
a Blof fra Ragen. Herved. menes fors 
odentlig det, fom nu faldes ct Givtou 
U. Sietoug ?) 2: et Toug, hvorme 
fisdbarmen af Seilet bringes op t. Raaen, 
Jar Seilet flaf bierges.) = Gieblok, en. 
> en (vær Blof f. en Gie, ſom i det mindſte 
aa have tre Skiver. 
nellein dem kaldes Gielober. (Schneiders 
ciledn. 33.) - j 
Giald, et. pl. d. f. IIol. Groll., Troms 
t.) en hel, ſtingrende Lyd. 
iald,” Dhlenſchl. (Poct. Ekr. I. 147.) 

— 2 — 

Loberen, der farer. 

”Glædens 
pass. 

Gialde — Giekke. 

Gialde, v. n. tzialdt, (gialdede) gial⸗ 
det. (har.) Isl. gialla. give en het, * 
dende Lyd ell. Gienlyd. Det gialdt faa 
hoit i vilden Sy; det giengialdt mellem 
Norges Fielde.“ Fhaarup. "idet gialdende 
Field.” M. C. Brun. Trindt gialder 
Biergets Gienlyd.“ Foerſom. »Hun loe 
en Skoggerlatter; det over Havet gialdt.” 
Ohlenſchi. 

Gid! Udraabsbdrd, hvorved onſtes, at 
noget maa fler. “Gid du vilde glemme mig 
i Graven!“ 306,14. “Gid mif Hoved, var 
Vand, mit Øie en Graads Kilde!” Jer.9, 
(Maaſtee ſammendraget af: give det!) 

Gide, v n. idet cl. gidt. (snp.. 

a 

i ad 
høres fielden. meg ikke gider, og har itfe 
gidt.” Bagg. Ungd.X. I. 117.) Iel. géta. 
1. funne  formaae overtale fig f. noget. 
Lan gider ikke beſtille noget, ikke røre fig 
af Stedet. Jeg gider iffe fee ham. "Man 
fynger, hvad man ikke gider fige.” Bagge 
2. attraae, lyſtes ved. Han gider gierne 
ſpiſe godt, Saaledes gider han have det. 

Sidfel, ven. pl. Gidfler. ſJel. Gisl.] 
en Perfon, der gives i en andens Vold, 
og.hvig Siv, Frihed, Velfærd fættes t. Pant 
p. Opfyldelſen af et Løfte, en Forpligtelſe. 
t give Gidfler. ” . 

iedde, en. pl. -r. [Isl. Gedda.]. en 
fvifeig Rovſfiſt, ſom lever I ferſte Bande, 
Esos lucius. 

Giek, en. pl. -fe. [T. Ged] 1. en 
Taabe, Nar. ”Øieffen er ond at holde + 
inde,” ”Det ev bedre at [ide (taaleen 
heel Giek, end en halv.” Otdſpr. (P. Eyv. 
1.57.) *Hvis nu vi ſpare meer, da maae 
vi faldes Gickke.“ Holberg. P. %. ”Den 
Klogefte fan blive Giek, en Siel fan blive 
klog." C. Frimann. 2. en luftig, ſtiemtſom 
Perfon, Spogefugl. At flaae Giekfen løg - 
a: overgive fig til Lyftigheb. ”Den, ſom 
imellem Giek og Nar fial hvergang toſſet 
Trætte file.” Tode. »Giek er i fildigere 
Tider meft brugt om den ſtiemtſomme Nar, 
der væffer Latter v. felv at lee, ell. v. af 
drive Abeſpil. Ordet fynes at medføre et 
Begreb. om Ringeagt, ftørre end det, ſom 
følger m. Warren.” Muͤller. = giekkelig, 
adj. daarlig, taabelig. ”Der ligger ingen 
Magt paa, om det fyntes Andre gickke⸗ 
ligt,” P, Zidemand. (nu feldent.) Giek⸗ 
Peri, et. pl. er. Narreri, Narreftreger, 
Løfter. »Alder hielper ei for Gickkeri.“ 
(P. Syv.) i . 

Giekke, v. a. 1. narre, føre bag Lyfet, 
At lade fig pift. »Du flager over, at 
Haabet giekkede dig — og du glemmer de 
føde Dieblik, du nød medens du giekkedes 
deraf.” Rahbek. Gammel Skalk er ond. 
at giekke. Ordfpr. Gioden ſiges åt giekke 
ten, naar man hører den gale om Morge⸗ 
nen for man har ſpiiſt. — Giekkes, v. n, 

gantes, fiafe, fpøge. . 

(23”) 
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Der er 

BSield — Gielde. 

det, man er Andre ſtyldig i Penge ell. Pen⸗ 

ges Værd, At betale, afdetale paa en G. 
At fomme i Gield £. een; at være I Ø. 
hos cen, være i eens Gield. At fidde i 
bundlss Gield. Den Gield er faa. vis 
fom Zrancæg om Jalen 3: bliver aldrig 
Betalt. 2. fieldnere: det, man hos Andre 
her tilgode; Tilgodehavende. At lade fin 

ield indtræve. (8. S. O.) Man figer: 
Gield i Boet 2: Boet ſtylder bort. 
G. til Boet >: B. har tilgode. — 

2) Gicldbog, f. Styldbog. — gieldbunden, 

Der er 

.adj.v. fom er i Gield, ſorgieldet. Gield⸗ 
" bunden ligger mi den hele Jord i Lænter.” 

| Mynſter. Nu gielder det $ 

en vis Veerdi, være i en vis Priis. 

Bagg.  gieldfri, adj. 1. fom er uden 
Gid, At være gieldfri. 2. hvorpaa ingen 

G. hefter. Et gieldfrit Gods. ”Gan havde | 
arvet Gield efter fin Fader; men han 

efterlod fin Son et gieldfrit Rige.” Kamp: 
mann. ieldherre, en. den Perſon, ſom 

man er i Gield til; Creditor, Skyldherre. (V. 
6, OD.) — b) Gieldobeviis ell. Gieldobrev, 
et, Forſtrivning, hvori man tilftaaer, at være 
cen Penge ſtyldig. (ivf. Hanſen om Skif⸗ 
ter. 2 Udg. 256.) Gieldsfange, en. 
den, fom er fængflet f. Gield. ields⸗ 

fordring, en. Fordring, paa det, man hos 
een har tilgode. ieldsfængfel, et. 
Tængfel, hvori Skyldnere, ſom ei kunne ell. 
ville betale, kunne indfættes indtil Beta⸗ 

ling ſteer (Slutteri.) Gieldslov, en. 
Lov, Anordning om Gield og Gieldsfor⸗ 

dringer. Gieldsſag, en. 
ces angaaende Gield. > Øieldner, en. 
pl.æe. 4. den, fom er i Gield, Skyldner. 
2. den, fom har faant en Anden Penge; 
Skyldherre. (V. S. O.) 

1. Gielde, v. n. (har.) gialdt (ſieldnere: 
gieldte)gieldet. IIsl. gialda.] 1. bave 

n 
Speclie gielder 15 Mark. Hvormeget giel⸗ 
der en Tønde Korn? Denne Mynt giel⸗ 
der ikke hos oé. 2. agtes, være i Anſeelſe, 
formaae. At giclde meget hos cen. - Langs 
Mening gielder meget. 3. anſees, holdes 
for. At gielde for en rig Mand. 4. være 
i Kraft, have Gyldighed. Denne Lov giel⸗ 

der iffe mere. Her gielde de flefte Stem⸗ 

mer. ”Lad denne Indvending gielde; og 
modſiges fan den desværre ikke. Rahbek. 

" 5, udkræeves, være fornøden, komme an 
paa. Naar det gielder, ſtal man finde 
mig. ”Jfald det fulde gielde, og lytkes 
det et her,” Ohlenſchl. (pelge. 98.) Her 
gielder det, at have Mod. ”Maar det 'giel: 
er maaſkee at forfage din flærefte Lyft.”" 

om han har 
Venner, om han vil holde Ord. 6. gaae 
ud paa, figte til, komme an paa. (Med 
Dbiectete Dat. cl. med præp. om. Det 
ielder mig, dig, ham. ”Dg Slædens Bud 
an aldrig gielde mig.” Bagg. Det giels 
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Gielde — Giemmegods. 

der om (paa) Liv og Død. Det er Perze, 
det gielder om i Verden.“ Ei er det Spsg 
el heler Bornetrotte det gielder om, naar 
Thor forlader Asgaard.” Evald. — Man 
figer ogſaa: Hvor gielder Reiſen hen? 7. 
i Veddemaal, om det, ſom fætter p. Epil. 
Det gielder en Ducat. Opad gielder Bet? 
(hvad vil du vædde) han kommer idag. 

2, Gielde, v. a. (fieldnere i Brug.) 1. 
betale, giengtelde, ”ltret maa lides, mee 
itte gieldes,” "Den flal gielde (bøde) m. 
Krop, fom ei har Ko.” Drdfpr. ”Hvad 
man vorder Borgen for, bet maa man 
ielde.“ (D. Lov. ”Da gielde den Skaden, 
om Gierdet ſtulde lutte.“ HL 13. 37.) 
”&r han (Skipperen) ikke formuendes at 
betale, da gielde Stibet Staden.“ D. t. 
IV. 3. 4. ”Da ev din Velgierning dog hos 
dig, førend den gieldes dig igien. 2. 

ott. Gave maa gieldes. (VP. Sole.) 1 
lide, bøde for, undgielde. At gielde må 
Kroppen. ” 
Glieldner, en. f. under Gield. 

. Giem, en. [Isl. Gaum.] Agt, Agtpsa: 
givenhed, Ihukommelſe. (forælder.) At 
give Giem. ”fan gav ingen Giem elit 
Agt paa Bifen.” A. S. Vedel. | 

Giemme, ct. 1. ud. pl. Forvaring. At 
ive cen noget i Giemme. Jeg har ifts 
havt det i mit Giemme. ”LSiig den, fom 
fant i Muldets Giemme til mere varig 
Hvile ned.” Weſſel. 2. pl.-r. Sted, hver 
noget giemmes cl. fan giemmes. At lede 

ale Giemmer. Skiulte Giemmer i ct 
Stab. “Saadant Sted — rigt p. Eels: 
og Guld var forſynet m. lanlige Giem⸗ 
mer.” Bagg. ' 

iemme, v. a. 2. [Jsl. geyma.] 1. 
henlægge p. et ſikkert Stedy forvare. It 
glemme noget for cen. At giemme untst 
aas og Luffe, Det duer hverken til af 

giemme, cl. til at kaſte bort (om det, ſon 
ev af ringe Værdi. Moth.) ”Cn Sing ct 
iemt, ſom er i Faa og Luffe; den cer 
—— naar den ikkun ligger fri for 
Uheld. Man giemmer for Tyve; man ſer⸗ 
varer ogfaa f. Venner.“ Sporon. 2. lade 
noget henligge ubrugt, for at ſpare derpas, 
cl. for fiden at bruge det. At giemme ne⸗ 
get f. om Aftenen, t. en anden Gang, 
Denne Frugt fan giemmes Vinteren or 

"At giemme paa fine Penge. Det ex ifte 
værdt af giemme paa. 3. ſtiule, delge. 
”Førft jeg feer dem, faa ſtal jeg i Graſct 
mig giemme.“ C. Frimann. (lm. Sang. 
141.) "Graven giemmer itfe fine Indvaa⸗ 
nere f. fedfe.” Mynſter. (nu næften ſorcl⸗e 
det.) 4. bevare, holde fin Haand ove. 
(forældet) == Øiemnefrugt, en. Tre⸗ 
rugt, ſom taaler at glemmes til Binteren 

ell. Vinteren over (f. Er. Giemmeæbler.) 
Giemmegods, et. Xing, fom cen bar i 
Forvaring f. en Anden. (depositum, Beth.) 
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Giemmeſted — Giendrive. 

eſted, et. d. ſ. ſ. Giemme, 2. (Dgfaa 
fommer i ſamme Bemarkelſe, men 

Nnerte: Giemſel.) 
ien, adj. giennere, gienneſt. adv. gient. 
l. gegn.] nem, I&, uden Omſvob, 
n Omvei. Sygbom fommer gient og 

Racr feet.” Ordfør. At tomme gient til 
øget. En giennere Maade. Det giør man 
fennett p. denne Maade. Dette er den, 
fennefte Bel. Stien er giennere. (ſielden 
mtr. hos Almuen.) At pære gien (nem, 
tt) f. fin Gierning. At gaac gient t. nos 
et (lige til, uden Omfvøb. Noth.) f. 
Bienjii, Gienvei. 
Gien, sdv. FJel. gegn, gagn, contra.] 

teges fun i nedenfor anførte Sammen⸗ 
etninger, i Bemarkelſerne: a) lige overs 
er; b) imod; e) igien el. atter. 
Gienavling, en. fornyet Xvling ell. 

frembringelfe ; Reproduction. (v. Aph.) 
Gienbeſog, et. pl. d. ſ. Beføg hos den, 

om farſt has beføgt een. At gisre cen et 
dienbeſeg. Et aarligt G. ”Entftisndt 
i udſatte vort Gienbeſeg hos dem lidt 
ange.” Rahbek. s 

ienbillede, et. Afpræg, Billede, ſom 
Fienſtanden felv efterlader; umiddelbart 
Billede. ”Kloden, p. hvis hele Kreds den 
Bije og den Gode — begge fre Gienbille⸗ 
er af Gud.” Baggeſen. ”De eensfarvede 
Ord give fun Stnggen af et Gienbillede.” 
amme. (Labyr. II. 42.) . 
Øienbo, en. pl.-er. den, ſom boer lige 

serfor cen, i nær Fraſtand, og ifær i en 
made. — Dog ogſaa om Landet Beboere. 
Bræferflie vare dette Lands (Lille Afiens) 
hienboer.“ O. Guldb. 
Sienbog, en. pl. - better. Bog vori 

Fede. JA lyde. ”Det giengialdt mellem Rorges Fiel⸗ res Regning over det, man bliver ſtyl⸗ 
ig, og afbetaler, ell. det, man fader tils 
ote hos een, og det, denne efterhaanden 
etaler; Contrabog. (f. Bid. Selſt. Skr. 
Il. 315.) i 
Gienbrev, et. pl.-e. 1. Øriftligt Bes 

tig, ſom gives cen til Sikkerhed for at 
tan har modtaget noget af ham; Revers. 
. GontrasIndlæg-i en Proces. (forældet.) 
Gienbringe, v. a. 3. (bringe,) bringe 

ten, bringe tilbage. Moth. = Gienbrin⸗ 
elfe, en. Gierningen at bringe tilbage. 
zagg. (Labyr. II. 311.) Gienbringer, 
R. den, ſom bringer noget tilbage. 

Gienbud, et. 8. f. f. Afbud, At fende cen 
zienbud. (Moth.) 
Sienbyrd, en, ud. pl. Gienfodelfe. 
Menneſtehedens Gienbyrd er nær og Aan⸗ 
ernes Forleéning.” Bagg ” 

Giendrive, v.a.3. (drive.) beviſe det 
odſatte af hvad een paaſtager, afbeviſe, 
odbeviſe. At giendrive en Paaſtand, Be⸗ 
nfdning. »Den enefte Maade, at btrøve 
grundede Beſtyſdninger deres Krafft, er 
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t giendrive bem v. fin Opførfel.” Virk⸗ 
me. = Deraf, Birndrivelfe, en. pl.-r. 

iendober, cn. pl. —e, En Religions⸗ 
fect, der ei anfeer de fpæde Borns Daab 
for tilſtrekkelig, og derfor dsbe dem after 
i en vornere Alder; Anabaptiſt. 

Gienfald, et. pl. d. ſ. Tilbagefald. 
Gienfinde, v. a. 3. finde igien den el. 

det, ſom er borte el. tabt. — Deraf ; 
Gienfindelſe, en. . 

Øienfordre, v. 4,4. fordre tilbage hvad 
man har givet fra fig. — Gienfordring, 
en. 1. Gierningen, at fordre tilbage. 2. 
Gieldofordring f. den, ſom har Fordring 
p. een; Modfordring. Fordringer og Gien⸗ 
fordringer. . 

Gienforene, v. 2. 4. forene atfer det el. 
dem, fom vare adſtilte. Deraf: Gien⸗ 
forening; en. pl.-er. "Af Himlen fun 
an Øienforening haaber.” Ingemann. 
Gienfærd, et. pl. d. ſ. 

afdød ell. en fraværende Perfon, fom man 
troer at ſee eller p. anden Maade fornem⸗ 
me fom nærværende; Spøgelfe. ”Du blege, 
qiſpende Gienfærd af Jordens Herſter.“* 
Evald. ”Frihedé Øienfærd, avlet af dens 
Dad.” S. Staffeldt. . i … 

Gienfode, v.a.2: føde p. ny, give nyt 
Liv cl. Væfen; og ſigurl. bringe i Stand, 
oprette p. ny, hvad engang har: været. 
”Bilde han — ledige Templers Pragt gieus . 
fode.” Herd. — Gienfodelſe. en. det, at 
cen, at noget gienfsdes, faner nyt Liv. 
ala figurſ. Videnſtabernes, Konſternes 

ienſedelſe. . 

Øienganger, en. pl.-e. den, fom gaaer 
igien (ſpoger) eftev Doden; Gienfærd. 

Giengialde, v. n. 3. (ſ. gialde.) gien⸗ 

de.” Thaarup. 
Øiengield, en. ud. pl” (og fædvanl. ud. 

Art.) BRerlag; det, fo giveå ell. tilføicé 
en Anden for et modtage nde ell. Sode. 
[f. gielde, 1.] At gløre Giengield. At 
faae Ø. for fine Welgierninger, “At fane 
Erſtatning vifer altid, at man har miſtet 
noget,” €&. Heiberg. Giengield derimod, ens 
ten aft man har modtaget noget, hvorfor 
man vil give noget igien; eN. at man fager 
el. modtager af Andre, hvad man har 
forſtyldt. ”Den, der handler vel, ſtal faae 
fin øn; men den, der handler ilde, vente 
Giengield.“ F. Guldb. Plaut. SGien⸗ 
gieldoret, én. ud. pl. Giengieldelſesret. 
(Zhaarup.) . 

Giengielde, v.a.2. gisre Vederlag for 
det, man har modteget. »Hvormed gienz 
gielder jeg faa fleldne Gaver?” Cvald. (Bal: 
Det.) “Slet giengielder du det Held, jeg 
bringer.” Samme. At giengielde eens God⸗ 
hed. At giengielde Ondt m. Godt. ”Den 
har gienßieldet en Velglerning, ſom gierne 
føler fin Styldighed. Baftholm. ”Og gien⸗ 

Skikkelſe af en 
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J Giengielde — Gientiende. 

— paa hans Brodre og Born hans 
aad.“ fer. — Den Retſkafne vil ofte 

kunne have keilighedet. at giengielde, hvor 
han ef vår i Stand t. at erſtatte.“ L. Hei⸗ 
derg. 'Uecgentlig: give cen det, han har 
forityldt, belønne cl. ſtraffe efter Fortie⸗ 
nefte, = Gientzieldelſe, en. Gierningen 
at giengielde. ”Han lader Giengicldelfen 
møde Menneſtet p. Livets Bel.” Mynſter. 
Giengieldelſesret, en, Ret, hvorefter man 
anfager, enten ſelv at kunne giengielde, 
ifær det Onde, ſom vederfares een, eller 

, at det Onde og Gode v. en højere Magt 

8 

ſtraffes og belønnes. — Giengielder, en. 
den, ſom udøver Giengieldelſe. En rets 
færdig Giengielder.ꝰ Mynſter. 

Giengift, en. Gave, hvormed man gien⸗ 
ielder en anden, ſom man har modtaget, 
. Er. Bruden t. Brudgommen. (Moth.) 
Biengive, v. a. 3. give tilbage, flye 

igien. (Arreboe.) ”Bifaldende Fornuft gien⸗ 
giver du dens egne lyſe Tanker. Foerſom. 
= Deraf: Giengivelſe, en. (Moth.) og 

iengivning, en. (Baggeſen.) 
Bienglimt, tt, fornyet Glimt; Glimt, 

ſom atter vifer fig. (Bagg.) 
iengroenim, en. d. f. ſ. Gienvært. 

(Dluffen.) . 
Gienhammer, en, et Redſtab af Jern, 

ſom Govfmede bruge, naar de beflaae en 
Deft, t. at holde imod Hammerſlaget, f. 
ie at fæfte Sommene i Hoven. 

oth. 
Gienhilſen, en. pl.-er. Hilſen, ſom gi⸗ 

ved ell. ſendes den, ſom hav hilſet ell. I 
det os hilfe. 

& 

v 

En. 

Gienhold, et. det, ſom holder imod; 
det, fom ev t. Hinder; Hindring. (gien⸗ 
polen: adj. ſom Holder faſt p. det, han 
år; paaholden. pertinax. Moth.) ” 
Bienholde, v.a.3. holde imgd; hindre 

(Ambergs Ordb. fnarere: holde Igien.) 
Gienkald, et. Gientalbelfe (retracta- 

tio, revocatio. Moth; men nu mindre 
brugelføt; ſtiandt ligeſaa anvendeligt fom 

Glenktalde, v. a. og rec.2.. recipr. tils 
bagekalde £ Erindringen, mindes. ”Vi 
gienkalde 06 nu Livets Glæder og Sor⸗ 
ger.” Rahbek. ”Hvi gienkalder jeg i eders 
Minde den mangehaande Nød.” Thaar. 2. 
afftaae fra, ophæve hvad man forhen har 
fagt, lovet, fortalt; tilbagefalde, At gien⸗ 
kalde et Løfte, en Beffyldning, en Berets 
ning. — gienfaldeli „adj fom fan gien⸗ 
kaldes. Et gienkaldeligt Løfte, — Gienkal⸗ 
Delfe, én. det, at gienkalde, tilbagekalde 
hvad man har ſagt; ell. at mindes noget. 

ienfiende, d. a. 2. kiende en Gien⸗ 
ſtand at være den ſamme, man tilforn hav 
kiendt; kiendes ved, kiende igien. Efter 
faa fang en Skilsmiſſe kunde jeg knap 
gientiende ham, — Gienkiendelſe, en. 

e 

Gienkicerlighed, ed. ud. pl. Stærlighed 

— 

. (8. S. O.) 2. kisbe tilbage. ”D kaunde 

" at frævetilbage. 2. et Krav, en Fordring, 

, tilbage, (Moth.) . ”Den Pri 

Lag id S - 
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| den, mar elites af. —* 
g m. Elſtov, og frætte 

ØGientiærlighed.” Hlenſchl. 
Gienfjøb, et. pl. d. ſ. Gterningen, al 

kiobe tilbage det, man har folgt; ifær naar 
det ſteer v. at betale Kisbeſummen tilbage. 
Heraf: Gienkioberet, en. Retſt. at faa 
det Solgte tilbage, imod at betale" Kiebe⸗— 
fummen. At fælge noget med Gienkiebe⸗ 
ret. (Hos Moth ogſaa: af fælge må 
Sientieb.) 

Gienkiobe, v. à 2. kiobe fri, løstiebe, 

»At plage 
snncet om 

Dste grædes end t. Lime, medhedeſt Groad 
du gienkiobt fulde blive,” Rahbek. 

ienklage, en. pl.-z. Klage, fom frem: 
føres imod en Andens KlagemaalMMMotk. 

Gienklang, en. Gienlyd af en Klang 
Gientagelfe af en Klang. Det gav Gica: 
Flang i Salen. — Ogfaa figurl. Dette Di; 
er en Gienklang af fremmed Poeñe. 

Gienklinge, v. n. 3. give Sienklang. 
(Baggefen,) "fan griber med Kraft ni 
Flingende Bue.” pers. »Ord, fon gien 
Hinge i vort Inderſte.“ Mynſtet. 

ienkomme, v.n. 3. for: komme igien 
komme tilbage. (flelden.) Maar Preven⸗ 
Tid er omme, ſtal Glædens Col gienkom 
me.” C. Frimann. ”Xar efter Aar falte Når 
gienfommende Dage os fammen.” Munk, 

Gienkomſt, en. det, at komme igien; 
Tilbagekomſt. ”Haab om Gienkomſt ts 
forføder og vor Vandrings forte Loft.” F. 
Guldb. ,“Trygt vi troede dit Xfæcdser? 
om din haftige Øienfomft;" 

Gienkrav, ct. pl. d. f. 1. Gierningen 

ſom fættes imod en Andens Krav. Pas 
paaftod at have Gienkrav t. Boet. 

ienfræve, v. a. 1. fordre igien, krave 
uds — fem 

blev forraſtet der, gienfræves af egfver.” 
Bording. IL. 313. 

Gienlyd, en. Lyd, ſom v. at fede imod 
viffe Legemer gientages een ell. fete Gangs; 
Eccho. “Gienlyd kiager høit fra Fit.” 
Hhlenſchl. Biergene gav Gienlyd. Iſer⸗ 
Brag, ſom vidtog bredt I rædfom Gien⸗ 
lyd tordner.“ Foerſom. "Man Tankent 
Gienlyd maa af Lyden kunne høre.” Poper 
Krit. af Schiermann. ' 

Gienlvde, v. n. og impers. 3. (f. lyde.) 
1. give Gienlyd. Hvælvingen gienled ef 
Skraldet. ”C1 gienlyder din Leir af br: 
lende Gange.” Herz. Hané Raab himæld 
blandt Klipperne. Det gienlod i hele Kir⸗ 
Én, 2. lyde p. ny, lyde atter, ” Derfor 
om Vaaren og Freden hans Sange giea⸗ 
lyde nu.” I. L. Heiberg. 
Gienlofte, ct. pl. — vr." Lofte, fom een 

før den, der lover ham noget, (restipu- 
atio. Moth.) 



Sienløfe — Giennem. 

SGienloſe, v. a. ſ. igienloſe. »Jeg vil 
ĩ enloſe dem fra Døde? Dof. 13. 14, — 
Jicnløsning ( Moth. Mynſter.) f. JIgien= 
aSning. — Øien » en. den, fom har 
tenlsft, Forlsſer. ”Jeg er Herren, din 
;relfer og bin Gienlefer.” Eſ. 49. 26. 
Sard. om Chriſtus.) ”Jeg forftod endnu 
kke, hvorledes og hvormed du er Menne⸗ 
fenes Øienløfer.” Mynſter. 
Sienmindes, v. n. pass, (nyt O.) mins 

es pag ny, gienfalde fig Erindringen om 
toget. OHiin gienmindes i Treldomsqvad 
indfinede Plager.” Hertz. 

ienmine, en. pl.-f. en Mine, fom gras 
es f. at fprænge Fiendens Miner eller 
Bærfer; Contramine. (Moth.) ' 
Sienmeæle,“et. Forfvar mod en Klage, 

Beſtoldning cl. Daddel. Han vil udgive . 
T Gienmæle imod denne Kritik. — Ofteft i 
en Talemaade: at tage til Gienmæle (der 
ruges faavel i, fom uden for Rettergang.) 
ban ér bleven angrebet i et nyt SÉrift ; 
men vil itke rage t. Gienmæle. i 

ienmæle, v.a,0gn 1. fvare p. eens 
Tiltale, gienfvare, fale atter, ”Sandelig, 
eg vil være m. dig, gienmælede Herren.” | 

pers. “Svagt gieumælede Stemmen nede 
fra Onbet.” Meislings Theokrit. 

Sienne, v. 2.1. [af gien, imod. ] drive, 
jage; hindre, Af gienne Ovæget af Mars 
ken; gienne det fe Marken (naar man 
driver det p. en Vei.) At gienne for Lam⸗ 
mene, Honſene (naar de ville løbe ud af 
en Gaard.) Gienne Koerne hiem, gienne 
Svæget ſammen, tilbage, ind. »Den, 
ſem vil 
ſels over de to.” Ordſpr. — Ordet har vet 
egentlig den Bemærfelfe: at modfætte fig 
en Bevægelfe hos den cl. det, man vil 
drive el. gienne, og ſaaledes ſtyre Bevæs 
gelſen eftet fin Henſigt. Deraf ogfaa Ta⸗ 
lemaaden: Det ſtal jeg nok gienne for 5: 
forbyde, hindre (Moth.) og: Jeg ſtal 
gienne (3: flandfe, hindre) dig p. Halv⸗ 
deien.) — Med at gienne forbinder man 
ogſaa fædvanlig Begrebet om mere Lem⸗ 
fældighed og mindre Wold, el. om en ringere 
Kraftanvendelfe, end ved drive cl. jage. 

iennem, præp. IJel. gégnum ] ér en 
forfortet Form af igiennem, der ofteft brus 
ges, Hvor denne præp. ftaaer allene og 
hvor den forefommer ſom adv.; hvorimod 
— ſder. i ovrigt ogſaa bruges adſtilt 
om præpos. (Jeg faae giennem Hullet. 
Bi Hørte giennem Byen. $an vadede gien⸗ 
nem Sumpen.) men aldrig fom adv.] 
næften udelukkende anvendes i de ſammen⸗ 
fatte Ord. Derimod bruges fædvanligen 
igiennem, hvor ef adv. fsies til Præpofiz 

tionen; f. Cr. lige igiennem Byen ; heelt 
igiennem Landet. — Om de fammenfatte, 
nedenfor anførte Ord fan bemærkes, at de 
for ſtorfte Deel forklares v. fig ſelv, eler 

! 

Sin 

" ligt. Brødet er ikke giennembagt. Deraf: 

ienne cen over fre Gierder, ſtal 

. fig igiennem i Bugter. »Den 
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modtage den almindelige Bemerkelſe af 
igtennem (trans); og at i nogle Zitfælde 
Blennem, deels ved, adftillige Berber faaer . 

emerkelſen af: tilgavas, tilfulde, til⸗ 
ſtrekkeligt; (f. Er. giennemarbeide, gien⸗ 
nembage, 0. fl.) deels forftærfer det til⸗ 
foiede Adjectiv (f. Er. giennemfrofjen, 
iennemhed, giennemtor.) 3 begge Zils 

fælde dog m. Henfyn t. den egentlige Be⸗ 
, mærfelfe, at Virkningen ell. Beſtaffenheden 
ftrætter fig helt igiennem, ell. til alle 
ele af Tingen. . 

iennemarbeide, v. 2. 1. bearbeide en 
tilgavns, heel igiennem. | 

iennembage, v. a2. 2, bage tilftræbfes 

iennembagning, en. 
Giennembarte,' v. a. 4. 

med Bark. 
Giennembide, v. a. 3. bide noget heelt 

igiennem; bide over. 
Giennemblade, v. 2. 1. giennemgaae 

Blad f. Blaͤd; eg. (om Bøger) fee IT, læfe 
3 hift og her, p. endeel enkelte Blade, At 

berede tilgavns 

Bjennemblade en Bog. — Deraf: Giennem⸗ 
ladning, en. 
Diennemblæfe, v.a.2. giennemtrængg 

m. Blæft ell, Lufttrek. Jeg er bleven vet 
giennemblæft p. denne Kisrſel. 

Giennemblode, v. a. 1 092. giennem⸗ 
trængerm. Fugtighed. Denne Regn har 
iennemblodt Jotden (3: Jordens Overs 

fade.) Fiſten er ikke giennemblodt (heel 
giennemtrængt af Vandet.) Deraf: Gien⸗ 
nembledning, en. . i 
Giennembore, v. a. 1. egentlig: bore 

tværs igiennem. At giennembore cer m. 
Kaarden (ſtikke ham tværs igiennem.) 
Deraf: Giennemboring, en. . 

Giennembrud, et: Vet, at bryde igien⸗ 
nem, Dæmningen led meget ved Havets 
Giennembrud. 
Giennembryde, v. a. 3. adſtille v. vold⸗ 
ſomt Brud. At giennenbryde en Væg. 
Havet giennembrod Dæmningen. Gien⸗ 
nembrudt Arbeide, Metalurbeide, ſom ev 
giennemſtaaret med fine Aabninger. 

Giennembrænde, v. a. 2. — emtrænge 
m. Hede; brænde tilſtræßkeligt. Diſſe Leer⸗ 
far ere ikke giennembrendte. "Deraf? 
Giennembrænding, en. 

Øiennembugte, v. a. 1. flynge ell. ſnde 
ele Flade, 

fom Rhinen giennembugter.” Baggefen. 
GBiennembæve, v. a. J. opfylde m. Bee⸗ 

velſe, m. Nædfel, bringe t. at bæve af 
Skræœk. Din Skabnings Bryſt en hellig 
Redſel giennembæver.” Thaarup. ' 

Giennemdampe, v. a. 1. giennemtrænge 
m. Damp. (f. dampe, v. a.) 

Giennemdrage, v. 2.3. 1 
igfennem. Han giennemdrog Landet med 

"fin Gær. Da han havde giennemdraget en. 

drage, reiſe 
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ſtor Deel af Europa. 2. trætte igfennem 
m. Snore. At giennemdrage.og forfegic en / 
Protocol. 

iennemdreven, adj. v. (af det el brus 
gelige giennemdrive.) fnedig, liftig, fors 
flagen. En giennemdreven Skurk. 

Øiennemfald, et. pl. d. ſ. det, at falde 
igiennem noget. 

iennemfare, v. a. (f. fare.) reiſe, færs 
des huvtigen igtennem. At giennemfare et 
Land. = Øiennemfart, en.” 1. Giernin⸗ 
gen at giennemfare. 2. Sted, hvor man 
fan fare, ſeile igiennem. 

iennemfed, adj. giennemtrængt med 
Fedt I alle Dele, fed heelt igfennem. Et 
giennemfede Kreatur. 

iennemfile, v. a. 1. 
heelt igiennem. / 

iennemflagre v.a.1. komme flagrende 
igiennem. At giennemflagre Luften. ”Lets 
findigheden, broget fom en Sommerflugl, 
dit Foraar giennemflagrer.“ Ohlenſchl. 

iennemflette, v. a. 1. flette ind imel⸗ 
* At giennemflette Haaret m. en Per⸗ 
eſnor. 
Øiennemflugt, en. ud, pl. Gierningen 

at flyve iglennem. figurl. om en meget 
haſtig Reiſe. 
, Giennemflyde, v. a. flyde, rinde, ſtrom⸗ 
me igiennem. Elben giennemflyder en bes 
tydelig Landſtrækning. 

iennemflyve, v.a.3. komme flyvende 

ſile noget over ell. 

fgfennem, giennemfare m. flor Hurtighed. 
kirnnewſlyze Luften. ”F, hvis finere 
i 

Baggeten. . 
i ennemforſte v.a. 1. ranſage, forſte 

til Grunden. At giennemforſte fit Hierte.“ 
Sneedorf. Deraf: Giennemforfkning, en. 

iennemfrofjen ; adj. v. 1. giennem⸗ 
" trængt af Kulde og Froft, ganſte forfros⸗ 
fen. 2. (fieldnere) bundfroſſen. i 

Biernemfylde, v.a.2. opfylde aldeles, 
. glennemtrænge og opfylde. »Med Siælen 
giennemfyldt af denne Zanfe.” T. Rothe. 

Øiennemfærd, en. ud. pl. Giennemreiſe. 
Øiennemfale, v. a. 2. fole i hei Grad, 

i det hele Omfang, ſom Følelfen fan mods 
tage. ”De flulde — ef føle, giennemfole 
det grumme Slag i hver udfpillet Verve?” 
Evald. ”Jeg giennemfole ſtal — hvert 

. buug rigt Held, der læger ſaaret Hlerte,”” 
Rahbek. 

Giennemføre, v. a. 1. føre igiennem; 
og uggenti, udføre t. Enden. At glennem⸗ 
fore en Underføgelfe. ”Lignelfen lader fig 
dog et giennemføre.” Mynfter. ' 

iennemforſel, en. Gierningen, at før 
noget igiennem. i 

Giennemgaae, v. a. 3. (figurt.) gien⸗ 
nemfee, giennemleſe m. Opmarkſomhed; 
fotklare det, ſom læfes, m. en Anden. Dens 
ne Sag, diſſe Papirer har jeg endnu ikke 

iennemflyve Rummet og Ziden.” - 

iennemigaaet. At giememgaae cn & 
fatter far fine Zilhørere; giennengede 

frift m. een. = Øiennemgang, en. 1 
Gierningen at gage igiennem (i egentli⸗ 
Bemærfelfe.) 2. Sted, hvor mar gaaer c 
kan gaae igiennem. Her er Giennemgantz 
f. Gaaende, men ikke f. Ridende. 

iennemgloede, v.a.1. gløde, gier! 
gloende herl igiennem. “Det fafte Jern 
naar. Ild det giennemglodet har og har 
det vel,” Fibigers Soph. Himmelſt Va 
me alting giennemgløder.” Foerſom. — fig 
opilde, opflamme, opfylde med en fi 
heftig Fslelfe. ” forterne — giennemg 
des af hellig Beundring.” Hers. 

Giennemgnave, v. a. 1. gnave hd 
iglennem. 

Giennemgrandſte, v. 2 1. d.f. f. pi 
nemforſte. »At giennemgrandſte de dr 
findigfte Menneſtets Blisdom.“ Myaft 
Deraf: Giennengrandſtning, en. 

Giennemgrave, v.a.3091. grave far 
igiennem; ell. ſtille ad v. Gravning. 
tiennemgrave en Høi. At late et Dige, 
en Jordhals giennemgrave. Dette 2anå 
er giennemgravet (giennemſtaaret) af man: 
ge Canaler. — Deraf: Giennemgrav⸗ 
ning: en. . 

iennemgroet, adj. v. bevoret inter i 
ell. heel igennem m. noget. Giennemgroet 
med Fedt. Vicrgtloften' er giennemgroct 
med Kratſtov. ' 

Giennemzrunde, v.a.1. giennemtærf; 
meget noie. (8.6.2.) 

lennemhaſte, v. 21. ile igiennes. 

* 

(Pram.) F 
Giennemhed, adſ. ganſte hed; hed baode 

udvendig og indvendig. 
Øiennemhede, v.a,1. giore hed overalt. 

iennemhegle, v. a. 1. hegle tilgavns. 
2. figurl. fætte ffarpt i Rette; dadle, kri⸗ 
ticere. "Han ſtriver ikke felv; men han er 
ypperlig ft. at giennemhegle andre, fom 
ftrive.” Sneedorf.  ”Fordt de m. Virtigs 
hed giennemhegle Menneſkenes Daarlighe⸗ 
der,” Bagg. R. Klim. — Deraf: Giennen⸗ 
eglen (Bagg. N. Klim. 204.) og Gieuncmn⸗ 
egling, em . 

& Giennembug, et. Hug, ſom gaaer belt 
igiennem. 
Giennemhuggze, v. 2.1. 1. hugge overs 
At giennembugge noget m. eet Dug. 2 
At lade Skoven giennemhugge for Udfig⸗ 
tens Skyld (hugge en Aabning igienacw.) 
Giennemhule, v.a. i. gisre en duul⸗ 

ning igiennem. 
Giennemhærde, v. a. 1. gigre gange 

haard, hærde heelt iglennem. (Sdjutte.) 
iennemile, v.a.1. drage igiennen 2. 

for Daft, At giennemile et Land paa sa 
eiſe. 
Giennemjage, v. a. 3. At giĩennenjatze 

en Slov, drive heelt igiennem den mod 
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øgere og Gunde. — figurl. yfennemjage 
Atbeide, bafte alt for meget dermed. 
Giememhierfel, en. 1. Gierningen at 
fre igiennem. 2. Sted, hvor man fan 
ste igiennem.. 
Giennemkoge, v. a.2 koge tilfulde, tils 
ne, Kisdet er ikke giennemkogt. 
icnemkold, adj. meget fold, ganſte 

ðiennemkrybe, v. a. 3. krybe igiennem; 
jarl, bevæge fig meget langſomt igiennem. 
Raar man p. fin Reiſe, langfomt og be⸗ 
erligen — har giennemkrobet en dyb 
aget Dal.” Bagg. 
Viennembrødfe, v. a. 1. giennemſkœre 
Krods. 2, At giennemkrydſe et Land 
giennemſtreife det p. ale Kanter. (Bagg.) 
iennemfæmpe, v.a. 1." giennemgaad, 

tinge ft. Ende under Kamp, ell. Moie 
; Befværlighed.  ”Andre maatte have 
unnemtæmpet en endnu førgeligere Ung⸗ 
m.”Mynfter. 7 

Giennemlade, v. a. 3. lade cen komme, 
J. drage igiennem. (V. S. O. 
Giennemlede, v. a. 2. lede, ſoge over⸗ 
i i noget. Jeg hav giennemledt alle 
ſiemmer. 
Giennemlufte, v. o. 1. lufte tilgavns. 
Giennemlyde, x. a. 3. Inde overalt i et 
lim. Hendes Skrig giennemlod hele Byg⸗ 
ingen, ”Gtædernes Larm giennemlyder 
fe de bølgende Agre.” Mynſter. 

iennemlyne, v. a. virke igiennem, ell. 
ladſeligt opkomme, m. en Haſtighed, ſom 
enildens. ”Lyé giennemlyner hane Sicel. 
xrß. 

iennenlyſe, v. a. 2. lyſe overalt I ct 
um. Den ſtore Lampe giennemlyſer hele 
len, 2. lebe v. Hielp af Lys. Jeg har 
iennemlyſt hver Krog i Stuen, uden at 
inue finde det, . 
Hiennemlæſe, v. a. 2. læfe ud, læfe t. 
den. Deraf: Giennemlæoning, en. 
Giennemlob, et. det, at løbe igicnnem. 
læns Giennemleb., er er et uophørligt 
hiennemlob af Folk. 
Øiennemlebe, v. a. 3. lobe igiennem. 
Wa giennemleb Banen 110 Minuter. 2. 
tre, giennemſee haſtigen. At giennem⸗ 

obe et Regnſtab, en Bog. 
lennemnyde, v.a. nyde tet tilfalde, 

die tilgavné. (Kahbek.) 
imempidfte, v.a.1. vidffe tilgadus. 

url, Vi bleve giennempidſtede af Regn 
Ø Vagt p, denne Reiſe. 

iennemploie, v.a. 1. ploie heelt igien⸗ 
Mm, ploie tilgavns. En ofte og vel gien⸗ 
mpløiet Jord. Deraf: Øiennempleiz 

en. 

iennemprikke, v. 2. 1. 
kd en fiin Spids. 

iennemprygle, v. a. 1. prygle een d alvorligt,” * pryg ogs 

ſtikke igiennem 

Giennemraadden, adj. raadi 
igiennem, ganſte raadden, 

iennemregne, v. 2. 1. gienner 
Regning, regne nøie efter. Dera/ 
nemreguing, en. 

iennemregnet, adj. (af Regi 
vies.) giennemblodt af Regn» 
Giennemreiſe, en. Reiſe, fom fc 

nem et Sted, uden långt Opholl 
Giennemreiſen opholdt vi og fun 
Timer i Byen. 

iennemreife, v. a. 2. 
(et Land) ſom Reiſende. 

Giennemrend, et. ſ. Giennemle 
Giennemrende, v. a. 2. f. rend 

nem) og giennemlobe.“ Naar han 
naacde bem, giennemrendte han i 
fit Spyd.” Guldb. (Verd. Hiſt. J. 

Giennemrenſe, v. a. 4. renfe t 
Giennemride, v.a.3. færdes i 

til Heſt. At giennemride hele Eg 
Biennemrode, v. a. 1. rode hee 

nem. 
„Giennemryſte, v. a. 1. ryſte 

Paa denne Vet fan man vet bli 
nemryſtet. i . 
Giennemroge, v. a. 1. lade no 
nemtrænges af Røg. — Deraf: & 
røgnimg, en. 

ØGiemnemfalt.adj. meget falt; h 
nemtrængt af Salt. 

Giennemſalte, v. a. 4. lade n 
giennemtrenges af Salt. 
Giennemſave, v. 2. 1. ſtille at 

ning. At giennemſave en Plank 
iennemſee, v 3.3. giennemt 

Synet. ”Vil din Sicl — fee mer: 
fom giennemfeer det Dybe og det 
CGvalD. 2. betragte neoie, ſee he: 
nem. At gienneniſee ed Maleri 
3. giennemgaae, underſege. At gi 
et Reguſtab, et Skrift, inden det 

Drage I 

. (jvf. giennemſfue.) ”Man gienne 
Bog, naar man efterfcer den Bla? 
Naar Forſtandens Blik har udſpei 
tets Inderſte, og udfoldet f. og B 
et Menneſtes hele Charaktecx: de 
at &jennemffue det.” Muller, 

iennemſeile, v. a. 1. færdes ig! 
Stibs. At giennemfeile hele 
Deraf: Øiennemfeiling,, en. 

Øiennemfie, v. a. 1. lade ni 
igiennem en Gi. . 

Giermemfigt, en. Xabning, k 
fan fee igiennem. Der er Bienne 
til Naboens Pave. 

Giennemſigtig, adj. fom la 
ftraaler falde iglennem; fom ma: 
Igiennem, Deraf: Giennemſigti 
ud. p 

falder: igiennem et giennemfigtigt 
Giennemſtinne, v.a.4. gienn 

- 
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m. fit Skin. Solen fan idag ikke giennem⸗ 
 flinne Skyerne. Et giennemſtinnende Lys. 

Øiennemffingre, v. a. 1. giennemtrænge 
cl. overdøve m. en ſtingrende Lyd. ”Giens 
nemſfingre Storm og Torden.“ Baggefen. 

iemnemſtne, v. a. 1. fee heelt igien⸗ 
nem. — figurl, At giennemſfue cené lønlige 
Janker, Planer. ”Den uendelige Forſtand, 
ſom giennemftuer alle mulige Ting, hver 
f. fig.” Eilſchov. ”Fyrftené Øie fan ikke 
dverfee Alt, itke giennemſtue Alt.“ Mal⸗ 
ling. (jvf. giennemſee.) 

iennemſtyde, v. 2.3. finde iglennem. 
Planken var giennemfudt m. en Riffel⸗ 
"fugle. ,2. at fade en Bog giennemflyde 
(giennemdrage) m. reent Papir. 

Giennemſtylle, v. 2. 1. ſtylle heelt igien⸗ 
nem. . 

Giennemſtære, v. a. 3. ſtille ad v. Snit, 
v. et ſterende Redſtab. — figurl. Bandet 
har giennemfØgaret Diget. Landet er gien⸗ 
nemſtaaret af Canaler. 

Giennemſlibe/ v. 2. 3. ſlibe noget til 
Bunden. 

Daa et Sted, 

SGiennemſtremme, v. a. 1. 

Giennemfnit, et. 1. et Snit, Skaar, 
ſom gaaer igiennem noget. 2. Tværmaal, 
Zværlinie, Diameter, Kuglen har en Alen 
i Giennemfnit. ' 

Giennemſpeide, v. a. 1. ſpeide overalt 
At giennemſpeide en Egn. 

Giennemſtetge, v. a. 2. giore heel igien⸗ 
nem mør v. Stegning. Kiedet, Stegen 
er ikke giennemſtegt. 

iennemſtikke, v. a. 3. 
nemtrænge m. et ſpidſt Redſtab. Dan 
iennemſtak ham m. Øværdet. 2. uegents 

Tig: giennemgrave. At giennemſtikke en 
Dam ell. Dæmning, for at lade Vandet 
løbe ud. — Deraf: Giennemſtikning, en. 

Giennemſtraale, v.a. 1. giennemftinne. 
Giennemſtrege, v. a. 1. forfyne heel 

igiennem m. Streger, At giennemſtrege 
en Reguſtabsbog. ' i 
Giennemſtreife, v. a. 1. drage hift og 

| her omfring og igiennem en Egn. 
ennemftryge, v. 2. 1. ſtryge, træffe 

iglennem (om £uften.) At aabpe Vindue 
erne for at lade Vinden giennemftry 
Verelſerne. 2. giennemſtreife. — Deraf: 
Giennemſtrotz⸗ ct. Vindens Giennemſtrog. 

igtennem fom en Strøm. — figurl. En bes 
hagelig Folelſe giennemftremmede minGiæl. 
»Blid Fred det ømme Hierte giennem⸗ 
—, Foerſom.Naar han giennem⸗ 

ommes af den Fryd, ⸗der tindrer I Mos 
derens Die.” Rahbek. 

Giennemſtove, v. a2. 1. underføge meget 
neie det Rum, den Egn, ſom man gaaer 
cl. drager igfennem. »Han kunde i den 
Tid have giennemſtovet fer Gader.” Bags 
gefen. (Labyr. II, 130.) 

Giennemſuſe, v. a. 1. fare fufende igtens 

egentlig: gien⸗ 

fare, trænge 

nem, trænge igienvem m. Sufen. 
den giennemſuſer tidfelgroede Slett 
Thagcrup. 

iennemfuur, adj. ganfte fuur. (| 
6. O.) i , 

Giennemſvedt, adj. ganſte ſvedt, fi 
dig over hele Kroppen. 

Giennemſværte, v.a.1. fværte ovcu 
giore ganſte fort. 

Giennemfye, v. a. 1. ſye noget m. Eti 
ſom gaae heelt igiennem. Deraf: Gi 
nemſvening, en. 

Giennemſyg, adj. ſom føler fig fx 
hele Legemet. (V. S. O.) 

Giennemſyn, ct. pl. d. ſ. Gierningen 
ſee igiennem (om det phöfiſte Snn ;) ch. 
iennemſee (209 3.) Det hurtige Gicnn 
vn af Samlingen gav mig fan en uf 
ftændig Foreftiling af dens Gært. Vet 
omhugyeligt Siennemfyn af Skriftet, 
mon opdage mangt Feil. 

iennemſyre, V. 2. 1. 
nemtrænges af cn Syre. , 

Giennemſoge, v. a. 2. føge ollevegnu 
et Sted, giennemlede, — Deraf: Siena 
fogning, en. i 

Giennemtog, ct. Krigsfolks Teg igie 
nem et Land, en By, en Egn. (Bin. ( 
Skr. V. 49.) 

Giennemtone, v. a. 1. tone giennem 
Rum, opfylde m. Lyd ell. Tone. (Ba 
poet, ”Den Strengeleg, ſom giennemto 
Livet.” Foerfom. 

iemremtræffe, v. 4. 3. d. f. f. mi 
nemdrage. 2. At fade noget giennemtt 
kes af en Vedſte. — Deraf: Giemnentt 
ning, en. ' 

fennemtrænge, v. a. 2. WVandet 
giennemtrængt [t hvad der var i Gæ 
” Den Længfel efter det Fuldfomaere, ſe 

lade noget ai 

ſynes at giennemtrænge hele Skabni 
Mynſter. — En giennemtrængende (| 
Snyd, Stemme. En giennemtr 
(ſtarv, bidende) Kulde. 

Giennemtrængelig; adj. ſom fan gier 
nemtrænges. 
— Blennemtæle, v. a. 3. tælle ga 22 

af Ting ganſte igiennem. Er hele 
jummen giennemtalt? — Deraf: Siem 
tælling, en. pl.-er. 

Giememtænte, v. a. 2. tænfe usies 
en Sag, overvete den i alle dens Dels 
Dans Sale, Foredrag var iffe ret gm 
nemtænkt. ”Seg vil giennemrænte, jø 
vil nyde mit Saab.” Evald. ”HSicnns 
tænk den ftore Tanke, m. af der Calg 
hed, den har,” Mynſter. Deraf: Gir 
nemtæœenkning, en. 

Giennemtor, adj. aldeles før. Ena 
blev fisrt ind, uden af være giemnemtee. 
Giennemtørre, v.a.1. torte heelt igter 
—F Kornet giennemtorres haftigſt 70 
en Ovn. 



Giennenvaad — Gienrunge. 368 

Giennemvaad, adj. vaad heelt iglens 
m, vaad lige ft. Kroppen. | 
Giennemveage, v. a. 1. tilbringe med at 
age. En giennemvaaget Nat. 
Biennemvade, v.a.1. fomme vadende 
ennem. At giennemvade en Mofe. 
Dienmemvalfe, v.a.1. valke tilgavns, 
ile Dele. Dett: Toi er itfe ret gien⸗ 
uvalket. - ” 

Giennemvandre, v. a. 1. komme vans 
ende igiennem. At giennemvandre et 
ad, en By. Deraf: iennemvandring, 
.Guldberg.) 
Giennemvarm, adj. ganſte varm, varm, 
exalt. At blive giennemvarm. 
Giennemvarme, v. a. 1. varme heel 
iennem, i alle Dele. Denne Dvn fan 
fe giennenwarme tuen, 
Giermemvwei, en. pl.-e. Vel, fom gaaer 
iennem et vift Øted. Denne Giennem⸗ 
i over min Mark, igiennem min Gaard 
i jeg lade aflukke. N 
GSiennemvirke, v 2.14. virke, udøve en 
ifende Kraft heelt igiennem en Gien⸗ 
and. (£andh. Selſt. Skr. I. 278.) En 
iennemvirkende Kraft. 2. virke (brodere) 
telt igiennem og ind i noget. Silketcep⸗ 
it Dar" giennemvirket med Blomſter af 
uſdtraad. ” ” 

Siennemvoxen, Giennemvoxet, adj. v. 
. voren igiennem (en Aabning.) Her (i 
enne Revne, Aabning) var Zræet giens 
emvoret. 2. d. f. f. giennemgroet. 
Sienneinvæde, v. a. 1. .væde heelt iglen⸗ 

em, i alle Dele. 
Giennemvæve, v. 2. 1. bringe ind i, 

I. ind imellem ved Vævning. Cilfetst, 
iennemvævet med Blomſter. —— 
Giennemæede, v. 2. 3. Ruſten, Syren 

ar giennemedt Jetnet, Aciet. 
Siennemælte, v. a. 1. ælte tilgavns. 

deraf: Giennemæltning, en. pl. -et. 
Giennere, gienneft, É adj. gin. 
Gienoprette, v.a.1i. oprette, ſtifte paa 
* — Gt nyt Ord; ligeſom: Gienopret⸗ 
eiſe, en. 

Sienpart, en. pl.-er. 1. Afſtrift, udſtrift; 
Fopie. At tage en Gienpart af et Vred. 
. i ældre Skrifter: d. ſ. ſ. Modpart. (ſ. 
Bedels Garo. S. 227.) 
Sienqyad, et. &!: d. ſ. et Avad, en 

Zang, ber er en Gientagelſe af en anden, 
CT. der ſynges t. Svat p. en Andens Qvad. 
Baggefen.) 

ienzafle, v.n.1. give en vaſlende Gien⸗ 
nd. (Baggeſen.) 
Gienregning, en. pl.-er. Regning (9: 

rordring) fom man indgiver t. den, der 
ter os en Regning, ſom gisres imod en ans 
ens Regning; Contraregning. (B. S. O.) 
Gienrunge, v.n.1. give en ſtœork runs 

ende Gienlyd. “Huult gienrunger dets 
yd i Gravens hvælvede Kamre.“ Gere. 

Gienſidig — Gienſti. 

Gienſidig, adj. IT. gegenfeitig.] 
ſom gives ell. finder Sted p. begge Sider, 
hos begge Parter (mutuus.) Dø gav hins 
anden et gienſidigt Løfte. En gienfidig 
Kiærlighed. Der er en gienfidig Forplig⸗ 
telfe imellem dem. ”Den vinder ny Kraft 
v. det mangeſlags gienſidige Forhold, der 
finder Sted imellem os.“ Mynſter. 

Gienſige, v. a. 3. modfige. (forældet. | 
P. Tidemand. Overſ. af V. Theodors Børs 
neprædiken: 1555.) 

Gienfigelfe, en. 1. Modfigelſe. (”uden 
Modſtand og Gienſigelſe.“ Vedels Saxo. 
272. ”Hvor ingen Gienſigelſe cc, der er 
ingen Trætte.” Moth. forældet.) 2. Gien⸗ 
faldelfe. (rætractatio.) Coldings Kirkehiſt. 

Bienffin, et. pl. d. ſ. Skin ell. ves 
ning, der ikke falder lige p. det opinfte 
Sted ell. Legeme, men forft p. et andet 
nigiennemfigtigt Legeme og derfra kaſtes 
tilbage. ”Horigonten blev af Lyſets Gien⸗ 
fin malet,” Tullin. Et Gienffin fra Spei⸗ 
et p. Loftet. Fyrværferiet gav Gienffin 4 

hvad den var, derſom dens Syg fun var 
Gienffin.” Mynſter. "Der ſtal du fee dig 
ſelv og finde et Gienſtin af din Kieerlig⸗ 
hed.” Evald. 

Bienffingre, v.n.f. giveren ſtingrende 
Glenlyd. (Baggeſen.) 
Gienſkrald, et. en meget hei og ſtærk, 

cl. ſtraldende Gienlyd. (Zulin) Studs 
det gav Gienffrald fra Biergene. Klippers 
nes Gienſtrald. 

Gienſkrift, ct. SÉrift, ſom ſtrives imod 
el. for af befvare et andet; ſetriftligt Gien⸗ 
mæle. (Colding.) 

* 

: Bandet. “Hlin Tillid, ſom ikke kunde vere 

Glenſtyde, v. a. 3. komme i Forveien 
for cen, v. at ſtyde Gienvei; naae den, 
fom var for i Veien ved en nævnere Vei. 
(Moth.) 

Bienflag, et. ku d. ſ. Gierningen at 
flaae igien. 2. Tilbagekaſt, Tilbageſlag. 
Lydené Gienſlag. (V. S. 0.) 

Gienſmile, v.n.2. poetig: ſmile pony; 
ell. kaſte ct ſtieont Gienſtin. »Naar Mor⸗ 
enrsdens Blik I Hav og So gienſmiilte.“ 
. Guldberg. i , 
Gienſtand, en. pl. Gienſtande. [J. 

Gegenſtand.] .1. det, ſom noget gaatr 
ud paa, figter til; "ln (Moth.) Mas 
thematikens Gienſtand er Størrelfer og 
deres Beregning. Gienſtanden for denẽ 
Onſter, Beſtrebelſer. 2. det, ſom fore⸗ 
kommer, viſer ſig for Sandſerne; Object. 
En behagelig, ſmuk Gienſtand for Diet. 
Si dømme om udvortes Gienſtande, efter⸗ 
ſom de viſe fig for og. 3. Wmne, Mate⸗ 
tie, Denne Gienſtand behandles bedre 
ſtriftlig, end mundtlig. 

ienfti, en. pl.-er. (af adj. gien.) en 
kortere, giennere Fodſti. At fyde Gienſti. 
»Gienſti vorder ofte Glapſti.d Ordſpr. 



Gienftraale — Giendvei. 
i» . 

Gienſtraale, v. a. og n. 4. kaſte et mods 
taget kys ſtraalende tilbage. —At gien⸗ 

ſtraale Frihedens Motgenrode.“ Baggeſen. 
22 nentr. kaſtes ſtraalende tilbage af dertil 
ſtikkede Gienſtande.“ Thi ſtisndt den loſer 
ene, gienſtraaler Lyſet ty indfold fra Guld 
og XDdelftene.” Ohlenſchl. ' 

Gienſtrid, en. ud. pl. Strid, hvorved 
man- mødfætter fig Andres Foretagende; 
Modſtand i Ord og Gierning; Modſtrid. 
(Moth.) 

Gienſtridig, adj. ſom er tilboielig til 
at hindre og modſette fig Andres Henfigt 
ell. Foretagende (modſat: førelig.) At vife 
fig gienftridig imod Ovrigheden. De vare 
glenſtridige imod Guds Ord.“ Pf. 107. 11. 
”E&t Barn bliver gienftridigt, naar det, v. 
at foies, mærker, at det kan fætte fin Ville 
igiennem mod Andres.” Miller. — Deraf: 

ienftridighed, en. ud. pl. ”Vaar Zilbøis 
elighed t. at giore andre imod, el. til Miss 
hag, yttrer fig i Gierning, bliver ben t. 
Gienſtridighed. Muller. ” 

' ienftævning, en. Stovning, fom uds 
tages imod den, der forſt har flævnet ; 
Contraftævning. 

Ørenfted, et. pl. d. ſ. Sted, hvormed 
man møder ell. afværger en Andtné; Cons 
fraftøn. ”Det Jordſticelv, hvis gientagne 
Etyd og Gienſtod vi gyfe ved.“ Baggefen. 

ienfvar, et. pl. d. f. bruges undertis 
. den for Svar, m. lige Bemarkelſe; liges 

ſom: gienſvare, v.n.1. enten for: fvare ; 
eller for: ſvare atter (replicere.) 

Gienſyn, et. pl. d. f. det, at ſee en 
Perſon cl. Ting igien, ſom man i nogen ' 
Tid ei har ſeet. ”Derfom du figer mig, 
at du intet veed om et Gienſyn efter Dss 
den.” Mynſter. 

ientage, v. 2.3. at giore, foretage, 
fige, hvad man alt tilforn har giort ell. 
ſagt. At gientage en Handling; gientage 
fine Ord. At gientage for fig felv hvad 
man har læg. — Deraf; Øientagelfe, en. 
st. i 
Gientale, cn. Tale, hvori man føger 

- at giendrive en Anden ell. hinanden (Dis⸗ 
putation.) At fomme til Gientale. ”At 
holde mundtlig Ø. holde en lang Gientale 
med cen,” ”Da Opmændene i den Gien⸗ 
tale ikke tilfedte ham det, flod han til 
Side.” Coldings Kirkehiſt. 1614. 

Gientieneſte, en. pl.-r. Tieneſte, man 
beviſer den, fom har giort og Ticnefter. - 

ientone, v.a.ogn.1. a)v.n. d. ſ. ſ. 
gieulyde. ”Kun der, hvor man har rigs 
tig hlemme, gientoner Klærlighedens vante 
Stemme.“ J. £. Heiberg, h) act. At gien⸗ 
tone (gientage) en Sang. 

ienvei, en. pl.-e. [af adj. gien.] en 
kortere Vel t, et Sted, end den almindes 
lige. At ſtyde Gienvei over Marken. Bi 
kan gaae en Hienvei. (det Modſ. af Om⸗ 

. at ne 

, virkelige Ve 
. adversus (hos Moth) er forældet.) 

ell. Æræer.) 

864 Gienvei — Gierdepæl, 

vei.) — figurt. atfommt fif, af opuaae v 
get ad en Gienvei. ”Strivefonftea — 4 
vendte de ſamme Øienveie i at tegne, ſi 
Naturen I at ſtabe den menneſtelige Tali 
Guldberg. ” | 

Gienvifte, v.a.1. vifte tilbage, bla 
ſagtelig tilbage. (Baggefen.) 

Gienvinde, v. à. 3. vinde, faae 19 
tilbage, ſom var tabt ell. fom man hær 
miftet, ”Da ftræbte du den ædte &Frif 
at gienvinde,” Tode. 

ienvirkning, en. pl.—er. gien 
Birkning, Tilbagevirkning af en Gienſt 
p. det, der virker p, denne. »Solen 
andrer fit Stade, fotmedelR de ma 
Legemers Gienvirkning p. den.” T.& 

Gienvordighed, en. ud, pl. en Zilfta 
hvori Skiebnen, Enten er cen imod; M 
gang, Fortræd. ”Glig Modgang cg 
træd, faa ſtor Gienvordighed — fom kh 
p. Reiſen led.” Holb. P. P. »Hvad Fr 
vordigbed ffulde være i Sfand t. and 

flaae ham?“ Bafth. »De gavnii 
Bienvordigheder, hvorved vi ledes t. se 

” Rahbek. (adj. gjenvordå 

Gienvægt, cn. 1. d. f. f. Udodvægt. då 
S. O.) 2. Xtgive, foarc'een Gienvægt: 
ligefaameget i Vogten, fom man har md 
taget. (Moth.) 

Øienvært, en. ud. pl. den Omflænti 
hed, at et organi Legeme, der har mig 
en Deel af fin Maſſe, vorer ud p. nn ( 
ganiſt, vegetativ Reproduction.) Tørr 
Sienvært. (Olufſen.) 

Gierde, et. pl. 
Gaard, 1.] 1. 
Steen, Trcer, Riis, m. m. ſ. Niisgi 
"ASS Steengierde. Tauggierde, 

. Levende Gierder (af tæt plantete Bu 
Gierde af Jod kaldes: Di 

At fætte Gierde, at reiſe Gierder. ” 
Mand ſtal luffe fine Gierder, ſom 
Eiere famtvtfe,” D. Lov. II: 13. 34. 
fætte over Gierdet, hvor det er laveſt 
angribe den, ſom mindf fan forſvare 
angribe fra den fvagefte Side. (Rabbe. 
T. 1.705.) ”Alle vil over Sierdet, be 
det er laveſt.“ Ordfpr. 2. det, Bvor 
noget holdes fammen,” befæftes (i nok 
Gammenfætn. ſom: Tandtzzierde; Der 
ierde, Fodgierde i en Seng.) = Gierde 
rud, et, Bold, Overlaft, ſom firer på 

Gierde. Øierdefang, et. 1. ſaamcge 
Rum, fom ct Gierde indbefatter. ( Moh) 
2. d. ſ. f. Gierdſel. Gieedegeng, en 
darligt Syn, ſom foretages, cm. titfera 
brugtes f. at erfare, om Gierderxt vare i 
forfvarlig Stand. (Moth. Ogfaa Grorde 
ang.) ierdekolle, en. K. hvormed 
ierdeſtaver ſlages i Jorden, (Mert.) 

Dierdepæl, en. Pol, fom & i Fletic⸗ 
gierder og andre Gicrder, —— deri, 
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Gierderiis—Gieriiig. 865. Gierning — Gierningeſynd. 
pl. Qvifte, Rüs, ſom bruges til 

der. Sierdeffiel, et. 
imellem Jorder, ſom beftaaer af et 

rdbe. 2. Afdeling i et Gierde, fom flere 
sciere ell. Naboer) ſtulle holde vedlige. Ha 
oth.) Vierdeſmuite, en. En Fugl, 
er en af de mindſte indenlandſte. Mo 
fla iroglodytes. Gierdeſtage, Gier⸗ 
sve, en. En af de Stager ell. Pæle, 
flaaeé i Jorden, og hvorimellem Riis 
Ziørn befeſtes, naar man fætter Riis⸗ 
e. "Dierdeftætte, et. Statte eller 

mn, ſom indrettet i et Gierde, for at 
ne ftige derover. ierdetyv, en. 

æt, hvormed Tiornegierdſel lægges imel⸗ 6 
nm Staverne. (Moth.) 
Gierde, v. a. 1. " hegne med Gierde, fætte 
lerde. At gierde for en Vei, en Mark. 
Ile Mænd ſtulle gierde f. deres Tofte, 
t angte (dyrkede) ere." D. Lov. II, 13. 35, 
i gierde et Stykke Land fra (Narfjorden) 
"pave. At gierde imellem Mark og Fæls 
»Gierd faa Gaard (x Gierde) at 
r vorder ei Gab v. Enden.” Ordſpr. P. 
He. ”Den gierder ef vel, ſom ſtavrer 
c.ꝰ Ordſprog. (Moth. f. indgierde, oms 
erde.) 
Gierdſel, et. ud. pl. bet, hvoraf man 
trer Riisgierde og k ettegtetde. At hugge 
ierdſel. S ØGierdfelffov, en. Skov, ſom 
n er tienlig til Gierdſel, ſom anvendes 
af hugge Gierdſel; Underſtov. 

ierne, adv. comp. hellere. (jvf. heller.) 
per!. helſt. (ISl. giarna.] 1. med Lyft, 
traa, Fornsielſe; m. god Willie, uden 
sang. Jeg gier def gierne. Jeg blev hel⸗ 
re hiemme. Han ſpiſer hellere Klod, end 
t. Beg vil helft være I et Selſtab, hvor 
fe ere mine Venner. Gellere end gierne 
meget gierne, m. ſtorſte Lyſt. Jeg vil 
erne giøte det for hendes Sktyld. ”Det 
n være muligt, at Rogen frivilligt uds 
tter fig for Befværlighed og Smerte; 
læen gior nogen det godvillig, og aldrig 
erne, m. mindre det ſteer af hoiere Pligts 
lelſe.“ £. Oeiberg. 2. letteligen, uden 
anſtelighed. Det trogrjeg gierne. 3. ind⸗ 
endigen, meget. Jeg ønftede det faa 
erne. Å. vel, nof (naar man ſamtykker 
noget.) ger mig maa han gierne reiſe. 
ſom ofteft, i Almindelighed. San pleier 
rene hvert Aar at giore en Reiſe. Saa⸗ 
es gaaer det gierne. ” 
Dierning, en. pl.-er. IIhl. Gårningr.] 
, man gior, foretager, udretter, (hvori 
greberne om det, at giore ell. Gioren, 
det, ſom giores ell. v. Giøren frems 

nges, ere blandede;) Arbeide, Forret⸗ 
ig, Handling, Daad, Bedrift. At paſſe, 
fomme fin Gierning; være duelig, dyg⸗ 
efterladen, forſommelig, langſom i fin 
erningg. At leve af, fortiene noget ved 
eHenders Gierning. En god, ond G. 

— ——— — -. 

1. Srændfes flis 
(man figer derimod: en flor, ædel, dydig, 

n Zandling; og bruger overhovedet 
oftere Gierning om det, der enten ſteer 
blot v. legemlige Kræfter, ell. om faadan 

ndling, hvortil ingen Anvendelfe af 
Siæfens hølere Evner udfordres.) J vore 
Bibeloverf. forekominer det Sog endnu overs 
alt, hvor vi hellere bruge San ling; f. Cx. 
”Bité mig din Tro af .dine Øierninger,” 
Jac. 218. ”Enhver ſtal finde Len efter 
fine Gierninger.“ Sir, 16, 2. — ”GBier; 
ning har et ſtorre Omfang end Zandling, 
fam er en v. Foreſtillinger frembragt uds 
vortes Ottring af mennefkelig Birkſomhed. 

terning bemærfer ikke blot denne Virk 
ſomhed; men udtrykker tillige, hvad derved 
nærmeft er blevet udrettet.” Måller. Saa⸗ 
danne, font tage virkſom Deel i den almin⸗ 
delige Gierning.“ Mynſter. ”Kraft t. at 
fuldbringe nogen Deel af den Gierning, 
du havde ginet mig at giere.” Samme. — 
Man figer: Det ev Guds Gierning; ell. 
faler om Guds Gierningerz men aldrig om 
Gierninger af Dør; ſtiendt man figer : 
det har Hunden, Katten giort; da Subft, 
Gierning, ligeſaa vel ſom Zandling altid 
medfører Begrebet om en fornuftig Virk⸗ 
ſomhed; hvad enten denne er legemlig, 
el. ulegemlig. — Man taler derfor heller 
aldrig om uvilkaarlige Gierninger; men 
hvad man gier v. at gage i Sevne fan 
falde en uvilkaarlig Zandling. — Det er 
Alt hans Øierning a: Xlt det, er giort, 
frembragt ved hans Handlen og Virten. 
Det er iffe een Mands Gierning (een allene 
fan ikke udrette det. Moth.) Øierningen 
prifer Meſteren. ”Den er Mand, fom 
fer Mands Gierning.” Ordſpr. (jvf. Sands 
ing; og Muͤllers D. Syn. II. 45. 46.) — 
J Øierningen 3: virfeligen (modſat: i Nav⸗ 
net, af Navn, i Tanker.)“ Da finder det fig 
i Gierningen, at dette er de Chriſtnes hoieſte 
Glæde.” P. Tidemand. ”Den lader ufors 
ſtaaelig og unyttig, uden at være det i 
Gierningen,” —*2 = Gierningsfraft, 
en, K. til at handle, Virkekraft. (M.) 
Øierningsmand, en. pl.-mænd. den, fom 
har giort, begaaet noget; men bruges £ 
Alm. fun om den, fom begaaer noget 
Ondt. "Naar Helte Feil begaae, er Skieb⸗ 
nen Gierningomanden.“ Weſſel. ier⸗ 
ningomed, et. Henſigt, man har m. at 
gieve noget; Øiemed, Formaal, (Moth.) 
Gierningsord, ct. i Sproglæren: et Ord, 
ſom udtrykker, at noget sferee ell. ſteer; 
et Verbum. Gierningoſag, en. virke⸗ 
(ik Gierning ell. Handling; Kiendsgier⸗ 
ning; Factum. (Engelstoft. »Gieruſngo⸗ 
ſatgernes Henforelſent. det Lovbegreb, hvor⸗ 
under de høre.” Orſted.) iernings⸗ 
fynd. en. Sond, fom man gior fig ſtyl⸗ 
ig i ved en Gierning ell. Handling (mod⸗ 



Gierning fond —Gief. 

fat: ——— ell. Tankeſynd. 
N. Mid. Aalborg.) vi 

Gierrig, adj. IIel. Biarn, girugr.] 1. 
ſom beherſtes af en overdreven, alt for 
fært Begierlighed efter noget. Gierrig p. 
Roes. Bruges dog fielden undtagen i Sams 
menfætn. f. Ex. hevngierrig, pengegierrig, 
ærgiecrig. 2. ſom beherſtes af'en overs 
dreven Begierlighed efter at vinde og eie 
meer end man behover; ſom biger efter 
Penge, blot f. at ele dem, og tillægger dem ef 
Bærd f. deres egen Skyld; pengegierrig. 
(Da den, ſom begierer at eie mange Penge 
ofte tillige er karrig, el. høift nødigen gi⸗ 
ver Penge ud, forener Ordet gierrig i 
Alm. begge Bemarkelſer. Dog fan ben 

ierrige ſtundom cl. v. enkelte Zilfælde 
være ødfel; hvilfet man et tænfer fig hos 
den Karrige.) Jof. karrig, grid, peas 
olden. = Gierrighed, pm. ud. pl. den 
genſtab, at være dierrig. ”Øierrighed 

er fin egen Stivmoder.“ Ordſpr. (Moth.) 
»Gierrighed er af langt mindre Omfang, 
end Egénnyttighed. Den Zgennyttige fan 

e mange kyſter; den Gier⸗ 

ng. 
Gieſt, en. (Set. Gesti. A. S. 
Gest. T. Gaft,] 1… en Fremmed, ud⸗ 
læenbing. (D. Bibel. f. Er. 4 Wofeb. 35.15. 

, Cph. 2, 19. ”Saa ere I iffe mere Gieſter 
og Fremmede; men Borgere m. de Hel⸗ 
lige.” Bib. 1550,) forældet. “Skulde vi ikke 
betænfe, at vi ere Giefter og Udlændinge 
p. Jorden?” Wnnfter. (Allerede hos Ulph. 
Gast. Ligeledes i ældre T. og Sv.) 2. 
den, fom enten efter Indbydelſe og frit 
el. for Betaling, ſpiſer ved en Anden 
Bord, for en Tid opholder fig i en An⸗ 
dens Huus, eller føger et offentligt Be⸗ 
vertningsſted. (Ivf. Krogieſt, Mølles 
ieſt, i hviltet fidfte Ord det bemærfer en 
unde. Man bruger vel ogſaa, efter det 

T., Brondgieſt, Badegieft om dem, der 
føge, t. et Bad el. en Sundhedsbrond. 
At bude Siefter p. Andres Pung. 33 
At byde een til G. At være til Gieſt hos 
cen. — aa) gieſtegze v. a. 3. Onde cen 't. 
Gieſt. (Moth.) ”Gieftbuden i mit Huus.“ 
N.Bruuu. (Digte.289.) gieftfri, adj. ſom 
gierne feer, Giefter hos fig, fader Fornsielfe: 
t at have fine Venner cl. andre Fremmede v. 
fit Bord. Deraf: Gieſtfrihed, en. ud. pl. — 
Gieſtgiver, en. den, fom for Betaling gis 
ver Fremmede og Retfende Bolig og Beverts 
ning for en Tid; Herbergerer. Gieſt⸗ 
iverbord, et. Bord, hvor de Reiſende og 
remmede i en Gieſtgivergaard ſpiſe till 

gemed — (table d'håte.) “Sel⸗ 
ſtabet v. iefkgiuerbordet." Bagg. (Labyr., 
I. 220.) leſtgivergaard, en. Øieftgis 

verfted , et. Huus, hvor Fremmede og 

” 

— Giefteretef 

Gift — Sieſei 
Reiſende modtaget og bevertes. 
giveri, et. 

givergaard. (Moth.) gi 
ieftmild, adj. bd. ff mieftfri. 

Gieftfribed. = b) 
bord, Bord, hworved .Giefter 
»Did ſtal han validre hen fra Gi 

Gieſtebud, ct. 

forinftende Underholdning; Gilde. At 
et G. iefteherberg, et. d. f. f. 
givergaard, Herberg. "Mange Giefſter 
ondt Biefteherberg. Ordſorog. 
Gieſtehuus, et. d. J. ſ. Gieſteherb 
bing. A. S. Gesthus.) ieſt 
et. Veerrelſe i et Huus, ſom er bel 
Ophold for Gieſſer ell. Gieſtevenner. 
ſtekier, adj. v. T. ſ. jette. (Moth; 
mindre brugeligt.) ieſteret, en. ud. 
1. Rettighed til at modtages -m, almis 
lig Belvillie og Frihed f. Vold cl. O 
laft, fom en Fremmed og Reiſende 
nyde. At frænfe, overtræde Gieſterem 
2. Net, hvorved Sager imod Frem 
og Neifende i en Stad afgirrer v. & 
Proces og Dom. (Deraf 5 — 

ag,.0. fl.) en. 
deſtemt f. Gieſler. Gieſteſeng, en. 
i et Gieſtekammer. — — 
Igeens t. en Gieſt. (Colding) — 
eftald, en. S. ſom er indrettet fl 

huſe Fremmedes Heſte. (Moth.) 
ſteſtue, en. offentlig Stue i et Bertha 
ell. en Gieſtgivergaard, hvor enhe & 
har fri Adgang. ieſteven, en. N 
fom er Gieſt, er i Beføg hos cen; cl. Id 
Fremmede, man modtager fom Guf i 
Huus; og fom man igien gicfter p. 2 
og ellers. Det Lat. hospex (Oblenſci 
ger. Nord. Digte. 261.) Giefteværdlje,: 
Gleſtekammer. 

Øiefte, v. 2.1. drage tud t. cen 
Gieſt, befsge cen fom Gieſt, for at erhe 
fig en Tid i hans Huus. At gicſte dt! 
Ven p. en Reiſe. ”Forføgt Mand tt i 
at giefte.” Ordſpr. (Moth.) — Eilta 
t ældre Skrifter ſom neuir, ”Paa Se 
gieftede de tet Guns.” Vedels Gare. 6.! 
igel. &. 390. Wen ogfaa fom v. rå! 

6. 36, S. 100. (Itrigtigen for: mit 
ſom Vert, beverte. Dhlenſchl. Nord. 96 
64.) — ticgentlig, i ældre Sktifter: kk 
føge p. en fiendtlig Maade, overfalde. 
Biel cen med Krig. (P. Clauſſen.) 
giefte. Bretland vor hang Agt.” Eter 
inf. voldgieſte. 

Giefteri, et. pl. - er. 1. bet, at be 
Gieſtebud. (V. 6. O.) 2. Gid 
At holde Gieſteri (forældet.) 3.197 
Dage: frit Gerherge og fri Fortæring, f 
Bønder maatte give Kongen, og filt 
Serremanden ell, Sehnsmanden, nocr ? 

é 
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om paa Bobfet, var p. Jagt ell. Rei⸗ naar det enten komnmer i Maven el. gien⸗ 
o. d. hvilket fiden fornandledes til en” nem et Saar i Blodet. At tage Gift. De ' - 

hlØiefteripenge; Gieſteriſtat. Schytte. 
d. Regier. II. 373. BEDRE 
heftne ed. geſtne, v. a. At gieft 
d 2: beftenge de t. Bagning opjlaaede 
hm, Band, ſom langſomt tørres ved 
en og derved danner en. pinde p. Brøs 
t, hvilfe derpaa luftes inden de ſtydes 
agerovnen. ( Moth.) 
Fethuus, et. [af det T. Sieſshaus.J 
— Kanoner og Andet ſtebes; 
dbehnus?“ (Forekommer i Navnet p.en til⸗ 

bitte, v. a. 1. IA. S. getan. Sv. gåta, 
zeta, ſinde, faae.) 1. yttre en Mes 
gell. Dom over noget uden Vished, efter 
mobning, el. blog efter Hendelſen. 
njicere,) Giet engang, hvad jeg har 
kanden. At giette rigtig, giette feil. 
giette til noget (conjecturam ſacere. 
%.) At giette fig til noget 3: komme 
kundſtab derom v. Gietning. 2. træffe 
Rette v. Gietning; giette rigtig. (di- 
are) At giette (raade) en Baade. Det 
itte let at giette. Deraf giettede jeg, 
ban maatte være kommen. Gietning, 
etten, en. det at glette. — giettelig, adj. 
stan giettes. Gitter, et. idelig, 
nagen Gietten. — Giettekonſt, en. den 
aft, at kunne giette fig t. Sandhed. (V. 
2) Gietteleg, en. Leg, hvori 

nm morer fig v. at føge at giette Gaa⸗ 
.  Gietteriim, ct. Riim, der ins 
older en Baade, (Moth.) Giette⸗ 
„et. Gag, man ikke veed; el. kiender 

d Viehed, men føger at giette fig til. 
I demme over en Gierningé Natur og 
ker, er ofte blot et Gietteverk.“ Schytte. 
ev, adj. FIS. gålugr, ypperlig, ans 
lig, fornem. Sv. gæſ, heldig. Ihre. 

i, Gæſa, Lytte, Held.] 1. vpperlig, vel 
ſeet. 2, brav, retſtaffen, forſvarlig. En 
» Rand; gieve Krigsfolk. (næften for⸗ 
kt.) 3. Bemerkelſen; affættelig , ſom 
ter for fulde, anfører V. S. O. Gieve 
itet, Penge. Deraf: Gievhed, en. ud: pl. 
Bicon el, Bievm, en. (Giævn. Moth.) 
fl. Gaupn.] ſaameget, ſom fan rums 
W imellem to fammenholdte Hender. En 
con fuld (el. Gievnfuld) Havre. 

ift, en. pl.-er. [af give, T. Gabe; 
nt hos REidre Gift.] 1. det, ſom gives, 
s bort, ſfienkes. (i Sammenf. f. Hiem⸗ 
, Redgift, Tilgift.) 2. i Sard. ſaa⸗ 
get Foder, fom gives væg ad Sens 
t Kerne ſtal nu have den anden Gift. 
ſaameget af et kegemiddel, ſom gives 
1 Enge p. eengang; Indgift. (Moth.) 
fk ift, en. pl.-er. [A.S. Gife, Geof, 
il. Z. Gift, jvf. det forr. D. og fora 
W det, fom har en dræbende ell. hoiſt 
delig Virkning p. Menneſter og Dyr, 

EL 

af ØB. Ikke enhver Gift er 
ef ver Dyr. 5 

dræbende for 
i ringe Mængde bruges 

ſom Lœogedom. — figurl. det, ſom i phyſiſt — 

el. moralſt Henſeende er meget ſtadeligt. 
»Ei havdé han i arkeslss Magelighed ind⸗ 
fuget Laſternes Øift.” Kampmann. Vel⸗ 
[vft. even Gift for Siclen. »Ei fremmed 
Gift p. fremmed Kyſt fordærve unge Søs 
mande Bryſt.“ C. Frimann. = Gift 
en. giftig Blomſt ell. Urt. 

lomff, 
— 25 — 

der, en. den, ſom blander, tilbereder G. 
' Bertil beftemt Bygning i Kisbenhavn.å if den Henſigt dermed at dræbe Andre. 

Om et Fruentinimer bruges: Giftblan⸗ 
derſke, en. Giftblanding, en. 1. den . 
Misgierning at blande Gift i Mad eler 
Dritfe for Andre, 2. bet, fom er blan⸗ 
det m. Gift: Giftblære; en. Blære £ 
viffe Dyr, ſom indeholder en giftig Vedſte. 
Giftbager, ét. Boger fyldt m. en for⸗ 
giftet Brik. Giftdrik, en. forgiftet D. 
(Metélingé Theokr.) Giftmeel, et. kal⸗ 
des det v. Sublimering i egne Ovne frem⸗ 
bragte Arſenik. Giftmiðdel, et, Mid⸗ 
del imod Gift, Modgift. Giftpül, en. 
En forgiftet Piil. Hendes Sutiil var mig 
en Giftpiil.“ Vhlenſcht. G iftplante, en. 
Plante, ſom indeholder en giftig Vodſte. 
Giftſtud, et. Skud m. et forgiftet Baa⸗ 
ben. »Eengang er det dog Tid, at de 
Saarfrie føle dit Giftffud.“ Ohlenſchleger. 
—A— adj- ſom hindrer ell. formind⸗ 
frer Virkningen af Gift. Gifttand, ele. 

huul Tand, hos viſſe Slanger, hvorigien⸗ 
nem de lade Giften af Giftblæren flyde i 
bet bidte Saar. " 

Gift, adj. [f. v. gifte og gifte fig.] fom 
har, ln har: faaet ift ab — — gift 

Mand, Kone. Han er nylig bleven gift. 
(f. nygift.) At'være vel, mmttelig gift. - 
Gifte, et. bruges undertiden for: Gif⸗ 

termaal, XRgteſtad. I førfte, andet Gifte. 
Gifte, v. a. 1, [SL giſia.] give (ft 

Barn) hen ft. en gtefælle, give til Ægte 
(ofteft om Dottre.) At gifte fin Datter 
bort; gifte fine Børn fra fig: (Moth.) 
Gan hat giftet Datteren med en gammel . 
rig Herremand. De giftede deres Børn 
ſammen. (jvf. ægte.) Giftefærd, en. 
Arbeide, Tilberedelſer til el. i Anledning 
af et Giftermaal. giftefærdig og giftes. 
for ,(Moth.) adj. dm en Pige, der er i 
den Alter, at hun fan giftes; mandvoren. 
Gan har en giftefærdig Datter. ifte⸗ 
gal, adj. meget giftefng. (i lav Zale) 

iftegriller, pl. d. f. f. Giftetanker. Gif⸗ 
telyft, en. Lyft't. at blive gift, t. at gifte - 
fig. (GHelt.) Biftelyften, adj. ſom gierne 
vil giftes. iftenytter, pl. (f. Nykke.) 
det Indfald, endelig at ville gifte fg. Hun 
har faaet Giftenykker i Hovedei. (d. Tale.) 
"Hans Giftenytfer fan han fiffert lade 

* 
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Gifteſpg — Sigtplaſter. 

fare.” Evald. (Hart. Patr.) fe 
adj. meget begierlig efter at" de gift. 
—— en. ud. pl. Længfel, Begier⸗ 
tig ed efter at blive gift. 
pl. Tanker, fom idelig ere henvendte t. 
Giftermaal og hvad dette medfører. 
hane Giftetanker, gaae i Giftetanker. (d. 
Tale.) Imens den Jomfru gaaer i diſſe 
Giftetanfer, og daglig mere Tvivl og-itro 
fammenfanter.” Heit. Giftetid, en. den 

is el, Alder, hvori Folk i Almindelig⸗ 
td, ell. af en vis Stand pleie at gifte fig. 

»FTiden til Børnenes Opdragelfe er uvis; 
uvis er Levetiden, og ligeſaa Siftetiden.” 
Schytte. = Gifting, en. den, fom i en 
meget ung Alder tænter, p. Giftermaal. (?) 
Moth. (Forældet, ligefom : Giftingsgods, 
et. Udflyening; Medgift. iftings⸗ 
mand, en. den, ſom raader f. en Piges 
Giftermaal. f. judite £. I. 32.) . 

Gifte fig, v.rec. 4. indgaae Xgteſtab 
Com ſaadunne, der have ell. tage fig fri Raa⸗ 
dighed dertil.) At gifte fig med een. Dat⸗ 
teren åiftede fig imod Forældrenes Ville. 
Hun giftede fig iglen fort efter Mandens 

. Død. At gifte fig t en god Familie, — At 
gifte fig Denge til (faae v. fit Giftermaal.) 
"Bifrermaal. et. på. d. f. [af v. gifte og 

gifte fig.] Indtrædelfe i XRgteſtad; gs 
tetorening. Bed fit Giftermaal blen han 
Eier af ſtore Midler. At være lykkelig i 
Giftermaal. At flifte et Giftermaal. = 

Giftermaalsſager, pl. Sager, ſom veds 

modene df Gigt, 

komme Giftermaal. 
Giftes, v. dep. (ſielden uden i infin.) 

gifte fig, blive gift, indgaae Xgteſtab. 
Dun vil aldrig giftes. De tenke paa ſnart 
at giftes. ”Sfald jeg giftes ſtai, da maa f 
det flee i Dag.” Weſſel. 
Giftig, ad). . a. (af Gift, venenum.) 
fom indeholder Gift. En giftig Plante. 
Giftige Slanger. figurt. meget ſtadelig, 
ufund; ficm, ond. En giftig Taage. At 
have en giftig Tunge. b. (af Gift, do- 
sis, og give.) fom giver megen Gæd; 
frugtbar (om Korn, og Jord.) Rugen er 
ifte meget gifrig i Aar. En giftig Ford. 
—" Biftighed, en. ud. pl. den Egenſtab, 
at være giftig (I begge Bemarkelſer.) 

Øige, en. pl. rt. (2. Geige.] et 

Slags Strengeleg, ſom en Fiol. (D. Bis 
bet. G. S. O.) ”Naar gammel Øige fager 
F fø trænge , klinger hun med.” Ordſpr. 

oth. 
Gigt, en. ud. pl. ſIsl. Ixt, ſom Ordet 

endnu hedder hos Almuen.] en rivende 
Smerte i Ledemodene og andre af Leges 
mets Dele, ſom tilſtrives én kalkagtig Mas 
terie ell. Afſondring i de lymphatiſte Kar. 
kaldes ogſaa: Verk, for Vært.) = Gigt⸗ 
cber, en. Feber, ſom fordoldes af Gigt, 
Gi tkinude, en. Knude, Havelfe i Lede⸗ 

Gigtplaſter, et. P. 

Giftetanker, Gi 

At. 

Gigtſmerte — Side. 
Cd 

" fom lægget p. de Dele, der Tide af &) 
Gigtfmerte, en. den Smerte, fom Sig 
foraarſager. zigtſyg, adj. ſom kla 

gt. Bigttaft, ct. et Slage va 
aft, fom anvendes mob Gigt. G 
tilfælde, et… pl. d. f. Gygdometiljel 
hvormed Gigt folger. 

Øiis, en. kaldes Skud ell. Stang 
ſom Tobaksplanter ſtyde ud om Com 
cen fra Bladhiornerne, og ſom bortie 
inden de vore til; hyilket faldes at 
Tobakken. (Olufſen Landoec. 248.) 

Gild, adj. [ISL gildr.] ſom hor 
tilberlige Egenſtaber; dygtig, brav, 
ſtaffen, god i fit Slags. En gild 0; 

, Mand. (f. ugild.) ”En gild unglard ib 
de Dante.” Vedels Säro. 439, En 
Ore", Heſt. (forældet.) — | 

ilde, et, pl.-r. (Sv. Gilde, Gi 
X. 6. Gyida. Ihre. Formodentlig af gid 
(S. gialda) betale, fammenffyde.] 1. 
dum: et Broderſkab ell. fluttet Selſ 
hvis Medlemmet ſamledes til Vennelez 
Drik i Gildehuſet, og giorde et viſt Ga 
menſkud af Penge, ſom tildeelg anvsali 
t. velgiarende Riemed. 2. nuomfusn 
Gieſtebud, Spiſes og Drikkelag. (fir 
Almuens Sprog, hvor det er almintcig 
Ut gisre et Gilde, holde G., været. | 
Deraf: Barſeltzilde, Bryllußsgilde, fr 
gilde, Julegilde, 0. fl, ”Gaa gif den Ea 
ty Gilde:” Talemaabe om deg, fon 
lader fig narre. S Gildebroder, en. 
dum: den, fom var Medlem af et Gi 
(ligeledes: Gildeſo ſter.) Gildefted 
lovlig⸗Fred og Sikkerhed, ſom ca Gi 
broder ſtulde nyde.” (T. Notke.) " Gi 
ærd, en. 1. Forberedelfer, Jndretat 
tret Gieftebud. (G. 6.0.) 2 Hrik 
et Gilde. Gildegierd, en. dt, 
Deeltager betaler cl. bidrager t. ct CD 
forældet.) ildegods, et. fortun 
ovdegods , fom tilhørte et G. ÅR 

huue cl. Gildeshuus, et. 1. $.fmå 
et eiede, og hvor Gildebrødrene fame! 

2. ethvert Guus, hvor der holdes ef 
(2.)  Gildelag, et. d. f. f. Gilde,2. 
Samlingen af de Perſoner, fom (agt 
i et Gilde. Gildeffraa, en. frrten 
en af ;Gildebrødrene vedtagen —J 
Samling af Vedtægter for Gildet. 
deftue, en, Stue, hvor Gilde en 

ildetønde, en, En Tønde Yl cl. 9 N 
Drift, ſom er beftemt t. et Gilde 09 
ſamme fortæreé. …… 

[AIel. gelda, sd. lg Øilde, v. a. 1. 
gold.] berove ert Mand ell. et ET 
—I ef Å at fle Tre 

n gildet Wæder kaldes Bede. = 
en, ft Sammenſ. f. Gr, Heftegilder, 6 
negilder. — Gilding, en. pl. — 
ildet Mand. (A. S. Gylte. ivf Øst.) 
Adning, cu. Gierningen af pide 



Gider — Gips 

Bilder, en. pl. Sildre, hos Mot&: en 
dre. IJl. Gildra.)J Fælde, Snare. 
tældet.) At fætte Gildre for Dyr. (NR. 
.) "Ræven gaaer ei to Gange i Dilder,” 
Nør, Deraf: gildre, v. n. 1. (Is, 
dra.) fætte Fælde el. Snare fer Dyr. 
.£ov.) ”Det er ondt aft gildre for gamle 
ve.” Ordſpr. W 
Gildker ell. Giltar, et. pl. d. f. Kar, 
ri det fogte ODl sfes af Bryggerkiedelen 
"at giere. (Moth. V. 6. O.) Deraf: 
de, va. At Fide Ol 3: komme det p. 
Hfarret. (V. . O.) å 

Gille ell. gillie, v. a. 4. [I6l. gnuia.] 
le, beile til, loffe t. Elſtov. (Dette for⸗ 
dede Ord forekommer hyppigen i vore 
nale Viſer og i gamle. danfte Bøger; 
dom det endnu bruges i nogle afledede 
d hes Almuen.  tigejaa i Ordſprog: 
Er. "Saft og Billie lærer Svenden at 
le;” 0. fl.) Moth tillægger bet ogſaa 
mærfelfen: at tilfredsſtille ſandſelig Vel⸗ 
t; hvortil nogle gamle Ordſprog ſynes 
bentøde, 
Gilling, en. kaldes i Skibsſproget den 
Bhuling, ſom et Stid har agter paa, 
ler Speilet. Gillingen p. ef Seil er 
audhuling, det har I Underliget. (Schnei⸗ 
re Veiledn. 1817.) 

mer, en. [Sél. Gimbur.]: et Faar, 
i endnu el her lemmet. Forefommer 
hai: G af Guns immerlam, et Lam 
Wnet; modſat: Vederlam. 
Gimpe, en, pi.x. Maſtine el. Ind⸗ 
king t. af bevæges el. vippes op og 
d; hvoraf: Gimpemelle, en. En Mas 
fe, hvor fire Stole hænge left ligefom i 
ellevinger, der omdreies, hvorved de i 
elene fiddende" Perfoner bevæges op og 
J en Kreds. (Dette Navn p. de faas 
w rusſiſte Gynger er 

-) — gimpe, v.D. 1. bevæge op 
48 vippe. Gimpeſtang, en, Sip⸗ 
dd, 

Simfe, v.n. bevæge Hovedet op og 
g NÅ beften, naar den plaged af Fluer. 

ond, en, pl. —er. IJel. Gidrd.] 1. 
hvormed noget, ifær Legemet -eler en 
H af famme omvindes cl. giordes ; 
fte, Baand, (Armgiord, Livgiord.) At 

Giord (Baand) om en Tønde. 2. 
fedt og thudt Reb, dannet fom en Giord. 
laf: Sabdelgiord, Gengegrord. 
forde, v. a. 1. [Iél. girda.] . binde 

ell. Bælte.-om, befæfte m. Giord. 
giorde. At giorde fig, bælte fine 
. En anden afmaler dem, gior⸗ 

in, Bælter,” B. Thott. 
s, en. ud, pl. et Mavn, der tils 
te Kaltarter, gem deels ere forenede, 
mættede m. Svovlſyre. (Lat. gyp- 
) = Øipsarbeide, et. Arbeide i Gips; 
nt Ordbog. 1. ' 

, 
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ell. det, ſom er giort af Gipss. Gipenr⸗ 
beider, en. den, ſom arbeider i Gips; 
en Gipſer. Sipsbillede, et. Et i Gips 
afftøbt Billede; en Gipsafſtobning. Gipes 
brud, ef. Sted, hvor Glpsſteen brydes. 
GDipsdæffe, et. Dekke af Gips hvormed 
Loft og Biælfer, m. de Bræder, fom nag⸗ 
les faſt under diſſe, beflædes;- kaldes agfaas 
GBipoloft. Bigsmeel, et. 4. G. fom er 
i en jordagtig Tilſtand; Gipsjord.., .2, 
Gips, ſom er malet el. knuſet ft. Pulver. 

ipsſteen, en. G. i faft Form, hvoraf uns 
dertiden findes Lag i Flotsbiergene. Gips⸗ 
værk, et. konſtigen formet Arbelde i Gips, 
Stuceatur. 

Gipſe, v.a.1. overſtryge Loft ell. Vægge 
m. Gips. — ipſer, en. pl.-e. - 1. d. ⸗ſeo 

Gibsarbelder, 2. den, ſom I Sardeleshed 
gir Gipslofter og Gipsarbride i Bygnin⸗ 
ger. — Gipsning, en. Gierningen at gipſe. 
Sivning, en. f. giſſe. 
Gieop, et. pl. d. ſ. et fort og tungt Aan⸗ 

bedrag, fom tillige er lydeligt. (f. Er. hos 
Dsende.) ”I Dødens ftore Stand ,. mob 
fidfte Øjsp af Livet,” Thaarup. ”Hendes 
Skrig var Efterklang af mit bange Gisp.” 
Ohlenſchl. 
difpe, v. n. 4. (har.) [Isl. geispa, 

gabe.] 1. fræffe Veiret fort og med Be⸗ 
fværlighed, give et Gisp, ”Hun gifper og 
ſtonner faa bleg og hvid.” Ohlenſchl. (Helge.) 
2. bævre, fom et Dyrs nyli 

erte, palpitare. (Moth.) — 
28 . pl. , 

. Giffe, v. 2. [Sv. gissa. E. to 8uess.] 
at giette t. noget, føge ved Gietning a 
fomme efter. (Noth.) =— Deraf : Sisning, 
en. pl.-er. det, man gietter fig til; Giet⸗ 
ning. ”Gané Egenſtaber gave Anledning 
t. mange Domme, ell. rettere Gisninger.” 
Guldb. ”Det er en befværflig Ting, at 
giore fig nogen Gisning paa (om): Men: 
neſtets Sind.” B. Thott. 
—3— ſ. Gidſel. 
Giſten, adj. pl. giſtne. *89. Moth.) 

[Isi. gisinn.] ſom har Sprekker; utæt. 
(om Zræfar, ſom v. at ſtage i Torke aabne 
fig imellem Staverne.) — Deraf: giſtne, 
(ell. gisne. Moth.) v. a. fatiscere. (Isl. 
gisna.) Karrene giſtne, naar man.om 

ommeren ſette dem i Solen (Colding, 
Moth. Forefommer meft i Iylland.) 

Gitter, et. pl.-e. IT. Gitter, Gat⸗ 
ter. N.S. Gadder.] Luffe for noget, 
ſom beſtaaer af tynde Stave, Stænger, 
Staaltraad cl. desl. ſom enten lodret og 
tæt fættes ved Siden af hverandre, eller 
krydſende, i Skitkelſe af et Net, At fætte 
Gitter for en Dev, om en Gave. ”Bag 
"Levrté ſtiulende Gitter.” Ohlenſchleger. = 

itterdør, en, Dør, hvis Ramme ér uds. 
fyldt m. et Sitter. itterhegnet, adj. 
fom er hegnet, lukket, indelukket v. Gitter, 
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Gitterport — Side. 

Gitterport, en. En flor Gitterder. 
terſlynget, adj. indſlynget I hinanden, 
ſom Stavéne el. Traadene I et G. ”Hvo 
iemmes bag de gitterflyngte Plader?” 
hlenſchl. Gittervindue, et. V. ſom 

er lukket m. Gitter, i Gt. for m. Ruder, 
Gitterværk, et. kaldes ifær ethvert frits 
ſtaaende Gitter, el. ſom ef er i Ramme. 
Gittervæerk om en Altan, ved en Trappe, 
(RNætvært.) . 

Give, v. a. tzavz given, givet. pl. givne, 
IIJsel. géfa. A.S. gifan. €. to ved A. 
1. egentlig: ræfte, flye (i HEnderne) overs 
antvorde, overlevere. At give cen noget i 
hans egen Haand. At give cen Mad, give 
gen at ſpiſe, at drikke. At give og mods 
tage. Koræringer. Jeg har giver alt det 

fra mig, fom jeg modtog. At give en 
Tigger AÄlmiſſe. pan gav Heſten Brod. — 
Uegentlig og ſigurl. br. dette Ord m. mange 
Bibegreber, færd, om en Handling eller 
Virkſomhed, hvorved noget udgaaer fra 
den Handlende, ell. fra denne gaaer over 

t. en anden; Saaledes: 2, overdrage 
Brugen af noget ft. en anden; lade faae, 
unde, forunde, tilftaae, overlade, At give 
cen" frit Valg; give cen fin Frihed; give 
gen fin Datter t. Ægte. Kongen har givet 
ham et godt Embed. At give fit Samtykke 
t. noget, 3. overlade uden Vederlag, Be⸗ 
taling ; ſtienke, forære. Man fan give af 
fit eget; men ikke af Andres. Han giver 
meget t. Fattige. ”Hvo en. Anden vil give, 
tal ci bede ham komme igien.“ Ingen 

iver bedre, end det? han har.” Ordſpr. 
t give ren Koſten (give ham fin Føde 

uden Betaling.) 4. bortgive, afſtaae. At 
ive fit Liv for en anden. 5. fremfætte, 
emlægge for. Giv Maden p. Bordet. At 

, give Avæget Foder. ”Det er ei borte, man 
giver fin Grité.” Ordſpr. it. lade giore, 

- anrette (hvor Talen er om Maaltid eller 
Gieſtebud.) At give et Bal, et ſtort Afs 
tensmaaltid. 6, indgive. At give cen Mes 
dicin, Gift, en Sovedrik. 7. tilfoie, bi⸗ 
bringe, lade faae (om det, ſom er ondt?) 
Ut give cen Gug, Orefigen, Riis. Det 
av ham ef Stød, fom han aldrig forvins 
er, At give Heſten (af) Sporerne, Pid⸗ 

ſten. 8. tillægge. At give noget Navn ; 
ive cen et flet Rygte, Bersmmelſe, Skyld 

. noget, 9. meddele, fremføre (mundtlig 
ell. ſtriftlig.) At give Raab, give fin Mes 
ning, Betænkning over noget, At give 
Efterretning, Underretning om noget; give 
Svar, Beſted, Vidnesbyrd. At give cen 
en Jrettefættelfe, At give Undervtisning i 

, noget. At give gode Ord, 10. tilftede, 
tilftane, At give cen Frift, give ham læns 
gere Tid ft. noget, At give een Tilladelfe, 
Lov t. noget; give een Ædgang t. Forfrem⸗ 
melſe. At give een Net (tilſtaage, at bon 
har Net.) 11. volde, foraarfage, lade 
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gite , fremfomme, flve, fla 

·Jordſkyld, 

Sive. 

Te. Hans Cmåj 
giver ham meget at beſtille. At give 
noget at tænfe paa. Det giver mig me 
Hovedbrud. Bevegelſe giver Madlyſt. 
give Anfedning t. Mistanke, give For 
gelfe, give et godt, flet Crempel, n 
noget Stikkelſe. At give cen noget at | 
at ſtrive, at beftille, 0. ſ. v. — Hertil i 
det onſtende Udtrvk Øud give, (at 
maa fomme fig !) Bud Bive 'o6 bedre gf 
Jer! Gud give, jeg aldrig havde feet he 
12. frembringe, give af fig; medføre. $ 
giver megen Melk. Denne Jord gi 
meget. Kornet giver fun lidt i Sticpvel 
Aar. Kilden giver godt, rigeligt Da 
Diſſe Træer give megen, god Frugt. & 
denvind giver Regn. At give Var 
Lugt, Smag. Denne Handel giver f 
—* zrætte giver Uro. Def give 
ornsiet Sind. (Juf. give af fig, ne 
.) 13. give fra FAG lade fee, bure. 

give Lyd, Skrig. Det gav et ſtort Bal 
give Skin, Lysning, Glimt, Luc. 

ive Vink, Tegn om noget. 14. yde, 
etale, At give Star, Afgift, Rente, 8 

oder. At give gen faams 
øn om Aaret. Hvormeget har han gå 
for Gaarden? J Fior gav jeg det 2 
belte for dette Klede. 15. uddele. At 
Kort (t. de Spillende) At give M 
Vinen om, omkring v. Bordet. 16, 
tiltiende, lære. Fornuften giver dt. 
vil Tiden give. Def giver fig felv ( 
ſtaaes af fig felv.) 17, udftede, utg 
Denne Konge gav gode Love. Øivet! 
vort Sfot 2c. (under Forordninger.) 
give fin Haand for noget; give ccm ff 
lig Fuldmagt. 18. overfætte, forte 
give noget pad Danſt, p. Lalin; give 

rd f. Ord. 19. fætte i en vis Tilih 
At give en Fange los, en Trel fri; 
cen fei for Skat, Arbeide, Aufvar. 
impers. bidrage, virfe (Godt ell. 
ligge Magt paa, Det giver (gier) bu 
til el. fra. Det giver intet, om han £ 
mer idag, ell. Morgen. C. Der gi 
Bh. pass. og impers, findeé, er til. 
gives kun faa Rige I Landet. Man 
fe troe, at der gaves faa mange F 
ben lifte By. . give fig, recsp 
"overgive fig, give fig tabt. Han vild 

ive fig, faalænge han endnu fun? 
værdet. — At give fig tabr x.ttti 

at man har tabt, tilftaae fig or 
ben. (f. Er. fer Spil.) 2. begive fig, 
føle fig. Af give fig p. R|cifen, P. i 
p. Veien. At give fig ud per Soes 
ZIſen. At give fra Ouns og 
"Stibet vinder op fit Anker, i 
Land og 2.” Bording. I 239. Givet 
(forlade) et Forfæt. At give fig i KR 
(f. Flottergiven.) At give tand 
Erængfel, At'give fig imod fn Fien 

f 
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—* 3. tage, filta e fig. Ut give fig 
in, Stunder, Rolighed. At give fig en 
rnem Mine. 4. (om Ting.) lade fig bøte, 
mfte af Stedet, rekke fig. Laderet vil ikke 
five fig. Skoen giver fig efter Foden: Det 
il hverken give fig frem ell. tilbage. Mus 
ren har givet fig a: har faaet et Hæld, 
Hen Fevne. At give fin fra hinanden. 
It give figind 3: træffe fig ſammen, foinde 
nd, flage en Bugt indad. Give fig ep >: 
keve fig, foulme op. Give fig (trætte fig) 
ammen, 5. jamre fig, vaande fig. Bi 
inte den Syge give fig af Smerter. 6 
knde fig. Di en Se føden gutde g3 

et vel give fig. 7. vife fig, 
hendes, Def vil give fig i Enden, m. ZU 
xi. 8. At give fig af med, befatte fig 
mt, 9. At give fig fra, gaae los fra. 

give fig i, indlade fø iz indgaae f; 
mergive fig i. Han gav fig.i Spil, og 
atte alle fine Penge. At give igt Kaft, 
keg, i Zrætte, Klammeri, Slagomaal 
3. tin; give fig I Færd, i Lav m. noget; 
five fig i Seljkab , 4 Gamtale med een. 
(t give fig i Rgteſtab; give fig i Lære, 
Tieneſte hos een. Kr give ft cens Magt; 
live fig Gud i Vold; give fig Livsfare. 
ll. Af give fig om cen, 2: famle fig om 
tri fiendtlig Henſigt. 12; At give 
da, ind p, een 3: gane løg paa, anfalde. 
It give fig til. a) flaae fig til, vende 

aandverk, t. deringer. At give 
i Sees, t. Hvile. At give fig ud p. Søen 
en Baad, At give fig til s, være for⸗ 
tet, berolige fit Gin ) begynde paa. 
lt give fig til at fynge, at græde. 
lt give fig nd for noget, foregive af være 
ct, man ifte er. 15. Xt give fig under, 
uderfafte fig. — E. Brugen af give med 
xepofitioner efter, i viffe Bemerkelſer: 
I give af, ſ. afgive. — At give af 
% indbringe, frembringe. Dette Embede 
wer ikke meget af fig. $vad Jorden giver 
fig, — At give bort, d, f. f. give, 3: 
kg hav det fffe mere; jeg har givet det 
rf. Hun giver bort Alt hvad hun eter, 

tr intef at give bort (er intet tils 
vers.) At give fin Datter bort, love hende 
"ten i Xgzteſtab. At give fin Ret bort. 
At give efter, neutr. a) fade fig ind⸗ 
Nte, boie, rokke. Det giver efter for 
Intfet, Stenen (ſom laae 5 begønder 
| give efter. b) vife fig føiclig , el være 
lafaaelig, At give efter for cen. (Ivf. 
3, ive, hvorfra det i Brugen ér 
Injte forſtieligt.) c) vige, være ringere 
lat tilbage for. Han giver ingen efter || 
trdom, i Tapperhed. — At give een nos 
tfor (at læfe, at ſtrive) forefætte, fore⸗ 
ve, — At give igien (fiye tilbage, bringe 
len) hvad man har laant. — At give 
d. a) d. f. f. give, 5.5. At give cen nos 
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et ned for Feberen. B) five ind t. nogen. 
t give en Xuføgning ind i Cancelliet. (ſJ. 

indgive.) — At give cen noget med ,. flyve 
ham, for at tage det med. — At give op, 
give, omdele p. ny. Kortet maa gives om, 
— Ut give op. a) give en Bold op, kaſte 
den op. b) give Maden op, ⸗ſe den af 
Gryden. ”Det er ondt, af give Velling op . 
m. en Syl.“ Drdfpr. c) fafte op, førne, 
d) five Avret op, flippe Ovæget løs p. 
hoftede Marker. e) At give Seilet op a: 
giere det løft. (Moth.) T) At give en Sag 
ap 3: lade fare. (f. opgive.) — Give paa. 
1. iføre Klæder. Giv Barnet den nye Kiole 
paa. 12. flage. At give pag cen med en 
Rieps give paa Heſtene m. Pidſten. 8. 
anſtrenge fig, fage alvorligen paa. lm 
maae vi give paa igien (naar man har 
hvilet.) 
blæfe. 4. At give paa et Svlin, en Gaas, 
en Stud 3: fede," meſte. (Ogſaa uden 
ræpos. At give ct Sviin m. Erter. Deraf 
alemaaden: Gaa fed fom en given Galt.) 

r— Øive ſammen. At give et Par Folk 
fammen 3: vie, ægtevie dem. — At give 

til, give mere, lægge noget til. Han maa 
endnu give noget til, hvis Han vil have 
bet. At give noget til p. Vægten, i Maas" 

fig let. (f. Tilgift.) Jeg vilde give meget godt 
til, dm det funde fleg, — At give til Kiende 
(ell. tilkiende) vife, lade fee, lægge f. Das 
gen, give Efterretning om, lade bide. Gan 

tilfiende, — At give ud, 1. betale ud. At 
give mange Penge ud; give mere ud, end 
man fager ind. 2. flye ud, dele ud. At 
give ud hvad der behsves i Guusholditins 
gen. 3. lade udgaae i Irykken. At give 
en Bog ud. (f. udgive.) 4. foregive noget 
at være, håad det ſtke er. San gav det ud 
for Sandhed, for fit Arbeide. At give fig 
ud f. en anden, end den, man er. . 
Endeel andre Talemaader, hvori dette Ord 
bruges, kunne tildeels henføres t. nogle af 
de ovenfor udviklede Bemerkelſer; ; Gr. 
at give Agt paa noget; ive Befaling til 
noget; af give fig 36 
rette Mening, ell. fit Sindelag, hvor man 
ikke burde det); at give cen Korfitfring 
Daab om noget; at give en fri ell. las (af 
Fangenſtab); Hunden giver Zals (ger); 
at give cen Hug; give cen noget p. Haan⸗ 
den; give en £yd fra fig; at give cen Lov, 
Tilladelſe t. noget; af give noget Magt. 
(bifalde, tilftaae); at give cen Magt. til 
at gisre noget; at give gode Ord; give. 
gen Skyld for noget; Koen vil itte give 
Melk (lade Melken ud); Pennen vil 
give Blek; m.fl. 

Givefærdig, adj. færdig, beredt t. at 
ive. ”Da hun dem rakte frem m. gives. 

færdig Arm.“ X. Bud. 
Giver, en. pl.-e. den, ſom giver, giver 

(24 +) 

6- 

u giver det ret paa at regne, 

2: aabenbare fin . 

fig gav til Kiende, at — At give cen noget, 
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at værei Gierde. f. ovenf. 

É Siver — Siæring. 

" noget: bort, ſtienker. At holde af Gaven for 
Siberens Gid. ”Gud.elyter en. glad. 
per.” 2 Cor. 9,7. "pan maa foragte den 
liftige Givers mistænkte Gaver.” ˖Schytte. 
”Derfom du troede, at Livets Bier ogſaa 
er deté Herre.“ Mynfer: . +. … . 

"—, Giælle, ce. pl.-2. [Sv. Gel.. A. S. 
Gealas, , Gvælg.].. de bladede Dele af 
Fiſtenes Hoved, ſom ere Redſtabet for 
bifle Dyre Aandedrag, og hvis røde Farve 
Sommer af den talleſe Mængde Blodkar, 
hvormed de eve opfyldte. ”Kaldeé af Nogle: 
Troklen.“ V. S. O. — Giælleeabning, en. 
den ydre Aabning i Giællerne, hvorigien⸗ 
nem Fiſten lader det med Aandedraget ind⸗ 
trukne Vand løbe ud. Apertura bran- 
chialis  giællecendenåe, adj. v. ſom 
aander igiennem Gialler (modſat: lunges 
aandende.) GSialleblad, et. Et af de 
Blade, hvoraf Gicellerne beſtaae. Giecl⸗ 
lehinde, en. En ſammenfoldet Hinde p. 
den nederſte Deel af Giæflelaaget, Giaegl⸗ 
lelaag, et. En bevægelig Klap, ſom hos 
endeel Fifke ligger over: Gieelleaabningen. 

een 

e om 

(Gixirdotte.) 
ielle, v. a 1. At giælle en Fiſt 5: 

aftage Gicllerne. 
Blælle, v. n. om Lyden: (8. & 9.) ſ. 

gialde. J 
Giær, en. ud. pl. ISv. Gist. 4.6. Gyst.] 

den bedſke, ſtumagtige Materie, ſom ved 
Giæringen affondrer fig fra Øllet. sovs 
giær ell. Spundsgiær, kaldes den Gicr, 
er fætter fig ovenpaa det glærende ØL, og 

opſamles, naar den flyder over af Ton⸗ 
derne, i Truge. (f. Zoo.) Bundgiær, 
Den ſlettere Gicer, der fætter fig paa Kar⸗ 
renee Bund. . 

Gicrd eller Gierd: Værk, Handling. 
I[Isli. Gérd.] bruges endnu i Talemaaden: 
at være i Giarde, om noget, fom man 
har for, fon er i Bærk; ifær om det, ſom 
hemmeligen beredes el. forberedes. ”Men, 
fom det bedft var udi Gierde“ (fom Sas 
gen bedft var i Gang.) Coldings K. pift. 
”Man figer, at der nof ct andet er i 
Gierde,” polb. P.P. Han har Noget, har 
et Anflag i Gierde. , 

iærde, et. ſ. Gierde. | 
ØDiære, v. n, 1. (har.) [IA. gåhren, 

gåfen, gaͤſchen, i. Gv. gåla.] foms 
me ell. være i Giæring. Bruges og ſom 
n. pass. af giæres. Deien begynder at giæs 
ræs — Øiære, en. Tilſtanden, at gicere. 
Øllet ſtaaer i Siære. (Talemaaden: At være 
i Øiære, om noget, ſom hemmeligen bere⸗ 
Des, ell. er i Vært, er urigtig, og bør hedde: 

lærd.) — iæ⸗ 

ring, en. pl.-er. 1. den indvortes Bevægelfe, 
fon Luft og Varme frembringer hos viſſe 
Cegemer, hvorved Delene afſondres, og Les 
—8 forandres, faavel i dets Blanding, 
m i dets. Egenſtaber. Den geiſtige, den 
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fare sideætra e Giæring. Bingigring, 
(gæren . figurl. a inddortes Ure: 

Ughed; Vevegelſe i Tankernes Verden, I 
ind og Meninger, Der havde længe ku 

en indvortes Øiæring hos ham. ”3ik 
. at. forekomme Giæring, der altid er sm 

ſteligere, end Ligeguldighed.” Birkner. b 
Urolighed, Misfornsielſe, Forbud p. Sp 
rør. blandt et Folk cl. en Mængde Ka 
neſter. Der: mærkedes en flor Øigring | 
hele Staden , i Forfamlingen. — Ge 
ringemiddel, et. Middel, hvorved sogd 
fætteg I Giering. Fermenum. 

Giæsling; ſ. Gasling. 
Gioede, en. ud. pl. Meg, ſom bruge 
til af giode; Giodning. +: . 
Diode, v.a. 1. [Sp. gåda; af god. Så 

gæda,. begave, giore til Gode.] 1. joe 
Sre. Jorden, v. at blande den m. faaduen 
Legemter, der, m, Henfon t. Jordens de 
ſtanddele, gisre den mere frugtbar, . 
givende, færdedes v. Blanding m. rl 
ũreenligheder (Mog, Giodring.) At giod 
med Mergel, Tangaſte, Dynd, 2. €2 
tziodet Ager, (Kun id. Tale, og ikkt ſote 
rigtigen, bruges det ſom v. mn. peften 
der I: fafter tSkarn.) 2. fieldatt 
det for: fede, meſte. En giodet Kal 
(Heraf: Giodekalv, en. Fedekalv. 
defviin, et. Et fedet Gviin, Fedefviin.) 

lodning, en. 1. Gierningen at gik 
(68. Gådning, melioratso, Ihte.) * 
hvormed man gioder Jord (i Gærd. 
tures Mog, ſom hertil hyppigſt brugs 
At fiere Giodning paa Ageren. — Der 
Giedningsplads, Giodningoſted (fer 
ſamles; Schytte.) Giodningevand, +. 
— Biedfel, Giodſte, en. ud. pl. df. 
Giodning, 2. “Faaremog er. cm opert 
Giodffe,” Dluffen. Landoec. 437. — gå 
fe, v.a.1. D. f. f. giode. (V. 6. 
Giodſkning, en. d. * Gioduing, 

(Sluffen.) . 
Gioe, v.x. 41. (har.) [Iol.geya] 

om Hundens Lyd. Lenkehunden 
længe i Nat. Hunden gioede dd de 
(ivf. biæffe, der bruges om (maa Vi 
fvagere Lyd.) Deraf: Gioeen, en. vd. 

iøg, en. pl. -e, ſIsl. Gaukr.) I 
indenlandſt Fugl, bekiendt af dent ($ 
Lyd, og af dens Drift t. at lægge fr: 
i andre Fugles Neder. Cuculus ca 
En Fugl, fom faaledes ofte udruger i: 
pens unger, er Græoſmutten, (Mota 
ippolais) ſom derfor ogſaag kaldes 

gemoderen. ”Og Giogemoderen 
giver Skoven mangen Gang en ganfer 
delig, ſtiondt ikke konſtig Sang.” FX." 
Giegemad, n.s. Nopn p. en Slorun 
hvis Blade uddrages Syreſalt; Elkooſro 
Suurklever. Oxzalis acetosella. 

Giogle, v.n.1. [Jel. Kukle. %. 6.3 
elg. T. gaudeln,] 1. fretabriege f 



Gisgle — Giore. 

beregelſer in. Legemet, og underlige Sas 
ir ell. Fagter, der væflfe Latter; it. drive 
karreſpil, unfdig Skiemt. 2. ved Hurtig⸗ 
kd og Behændighed forblinde Synet; 
føre Gioglekonſter, Taſtenſpillerkonſter. 
-Gieglen, en. Giegleri, ſtuffende Glog⸗ 
tſoil. D Jordens Liv, bedi agelige Giog⸗ 
en!” Ohlenſchl. — Giogler en. pl.-e. 
. den, ſom idelig driver Narrefpil, og 
erded føger af bringe Folk ft. Latter, 2, 
en, der forſtaager og bruger Bisgietoanfter, 
I. p, andre Maader, v. Liniedands, v. 
it træffe om m. Dyr m. m. føger af more 
umuen. Deraf: Gioglerſte, en. — Giog⸗ 
tri, et, pl.—er, Konſter, ſom en. Giøgler 
fer cl. fremvifer; Narreſpil, Narreſtre⸗ 
rr, faad GÉiemt. — Bieglebillede, et. 
fi Giogleſtotzge. Gioglekonſt, en. 
tonft el. Sisglefpil, hvorved man narrer 
I, forblinder nogen. (Golding.) Giog⸗ 
dys, et. ſtuffende, forvildende Syg; et 
vs, der blender Diet og vildleder den, 
mn felger det; faafom Lygtemœnd. (det 
.Irrlicht.) ꝰMen aft f. nær v. Jor⸗ 
tr, gys f. hendes Soſters Gioglelys.” 
kagg. ”Dvertroené Øieglelys.” Thaarup. 
keltens Gioglelys og peihedé Taage.“ 
lahbet. "Hvad er et broget Gieglelys, 
m det er nok faa farverigt,” Ohlenſchl. 
liegleſtygge, en. Stogge, Indbildning 
otaf Synet forblindes; Gioglebillede, 
autom. Hpor Giotgleſfygger ſoeve sm 
in Fod.” Ohlenſchl. tøglefpil; et. 
GSiegleres Spil og Leg, fom de frem⸗ 
ſe; Sløglefonfter. ”Spil, det være nu. 
obbel, Stsængeleg ell. Siøglefpil.” Rah⸗ 
ke Som. var. Sandhed .og Ret fun et 
neglefpil, hvormed Ørtciløfe kunne fors 
fefig.” Mynfter. 2, et Stuefpil af lavere 
tt, "Da Statemeend Giogleſpil og Skis⸗ 
T Love ſtxev.“ Popes Krit. v. Schier⸗ 
san, Giogleſyn, et. Et Sandferne 
tblindende, ſtüffe ide Syn. (Ingemann.) 
ieglevid, et, falgtt, forvildende Vid ell. 
ittighed. ”Det vilde bu — indbilde 06 
Legn og Sioglevid,” Grundtv. giog⸗ 
Worn, adj. naragtig, ſom idelig vil drive 
ateſtreger. Siogleværk, et. hvad en 
føgler foretager fig; det, ſom kan fors 
inte, daare Synet; Giøglefonft, Blend⸗ 
.Gioglevcerk og Tant, hvormed Lets 

dighed ell. onde Begieringet drive deres 
ad Mynſter. 
ere v. a. gior e, iort. [Isl. gåra. 

Atmindelighed: virke, —*8 en For⸗ 
dring, frembringe v. fin Victfomhed 
udrette noget d. andlen. (jvf. handle.) 
I giere forudfætter, at noget, hvilfets 
ahelſt, derved bliver virkeligt. — Lige⸗ 
neen fan giore noget, uden at handle 
ſaaledes handler den Stundesløfermes 
1 uden af' giore noget.” Miller. 
udeleshed m. følgende Bemeerkelſer: 1, 

EN 

Giere. 
shot; handle, —ã8 ad (uten at den v. 
andlingen fremvirtede Forandring nœv⸗ 

neg.) Gier fom du fan forſvare; gior hvad 
du vil! Gior, fom jeg giorde! For mig 
tan han giore eller lade det, ligefom han vil. 
Gan fan giore, hvad han ikke vil lade 
(om den, hvis Zrudfel man iffe agter.) 
— Sior imod Andre, fom du felv vil hærs 
des. At giore ret, vel, ilde i noget, Deri | 
giorde du meget vel! Jeg har giort mit 
(anvendt den Flid, Umage jeg funde ;) 
it du nu dit? — Det vil ikke giore godt 
I: det vil ingen gode Følger have.) At 
iore cen tilpas. OHvad ffal vi nu giere? 
(eet fan.ogfaa henføres den Idiotisme, 
vori Ordet br. (ligeſom do i det engelſte) 

fom et Slags Hietpeverbum to af udtrykke 
en Gierning i den forbigangne cl. ner⸗ 
værende Tid. Gan er. en dygtig Arbeider; 
men drikke gior han imellem. ”Gandt er 
det, urimelig var hun, og ſtiende giorde 
un.” SMahb, D. I. VI. 12,). 2, frems 
ringé et Bœerk, bringe I Stand, bringe 

noget til at være, forfærdige, lave. At 
Bjore Uhre, Vogne, Plove, Stoe, Lerred. 

t giore Oſt, Palſe, o. ſ. v. At giore 
noget af Guld, Jern, Træ. At giere 
(opfinde). mme Ord. At giøre en Vel, en 
Sti fra' et Sted.t. et andet, At giore ſit 
Meſterſtykke. — Ogſaa (men fun I lavere 
Tale) frembringe ved Avling. At giere 
Børn. (giere en Pige frugtfommelig, ell. 
med Barn.) Om funz Fugle figes: af 
giere Æg. — At giore Malt (tilberede Kors 
net t. Malt;) giore Vers, giore Bøger 
(med. Udtryk af Ringeagt.) IDrdet fan 
långt fra iffe bruges i ethvert Tilfælde, , 
om en materiel, Zing, der frembringes ; 
men kun i faadanne, hvor Talebtugen ikke 
har indfart et eget Gierningtord, Man 
figer ſaaledes at bygge (itke gtere) et 
Guus; anlægge en Dave, opfafte en 
Skandſe, ſye Kleder, ſtobe Lys, Fiærne 
Smor, 2c.] 3. frembringe et Forhold, en 
Forandring; være-Xarfag i at noget ſteer, 
virkes, forandres. (jvf. virke, volde, foraar⸗ 
fage.) Saaledes: a) i Alm. udrette, udføre, 
værffætte, udøve en vis Handling. (jvf. No. 
1.) ”Den Viſe holder fig ofte. fra at handle, 
f. ikke at giete noget uklogt og noverlagt.“ 
Sporon. Alt dette maa endnu giores, inder 
Reiſen ffeer. Det ene ſtal gieres, det ars 
det itfe forſemmes. J denne Sag kan jeg 
itfe giore noget. At giore Godt, Ondt; 
iøre vel imod cen; giore Vold, Indbrud. 
t giere Skade, Fortræd. ”Den finte Pige 

gier Gavn i Huſet.“ Måler. [Saaledes 
i denne og lignende Betydning, I en For⸗ 
bindelfe m. Subſtantiver, hvorved ftuns 
dom et enfelt verbalt Begreb udtrykkes; f. 
Cr. at giore Anfald (anfalde ;) giere An⸗ 
greb (angribes) giore Begyndelſe (begynde;) 
giore Ed p. noget; giore cen Folgeſtab; 
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roud Lyn noget; et Spergimaal, én undemein, et 

ere ER —X Halse fiere ns flag; "Re og Rigtighed for * 
der I noget; giore Hoveri; giere Indførs 
ſel i et Bo; giore Indfigelfe imod noget ; 

. Blere et Løfte; giore Mageftifte; giore 

Regnſtab, Rigtigheb. f. noget; giore 

odftand ; giere mange Omſvob; giere 
Opbud; —8* Ophold i noget; giore Op⸗ 
rør, Opſtand; giore ag p. en Byg⸗ 
ning; giore Paaſtand p. noget; giere 

eg⸗ 
ning m. een (at giore Regning uden Ver⸗ 
ten 2: p. egen Haand beregne ell. beſtemme 
noget, ſom let ſlager feilz) giore en Reiſe 
(fiere en heldig, uheldig R.) giore Sei⸗ 
Råb m. cen 32: deeltage m. gen i en Reiſe 
el. et lignende Foretagende; men: giore cen 
Selſtab 3: tilbringe Tiden m. ham;) giere 
Synd i ell. v. någet; giore tdfaft.t. nos 
get; gisre Udlæg; giøre Uret imod cen; 
giore Vederlag; giore Vold p. noget; 0. 
a. fi.] At giore cen noget d: flade cen. 
Jeg har iffe.f Sinde at giore ham noget. 
b) virke, udvirke, ftifte, bringe tilveie, 
bringe t tand. ans Anbefaling har giort 
det mefte. At giore et Gilde, Selſtab. At 
giore Fred, Forlig; giere et Giftermaal. 
Kt giore cens Bryllup 3: bekoſte det.” c) 
opvælte, komme affted. At 
Ctet, Bulder; giore Uro i Hufet. At giore 
Løier (Pudferier.) d) forvolde, foraars 
ſage. At giore een Sorg, Glæde, Fortræd. 
Det gier Ondt (ſmerter.) Dette har giort 
hans Lytte” At 
e) efterkomme, opfylde. At giore fin Pligt, 
fin Skyldighed; giore hvad: cen befaler. 
) labe, mage det p. en vis Maade; el. 

- mage, af ten enten virkelig bliver fil, ell. 

rette, fuldføre, foretage 

anfees for noget (m. præpos. til.) Vi ſtal 
giore det faa, at han et mærker det, Han 
er i Stand 1. at giore, at Jer intet bliver 
af. Kongen giorde ham t. Ridder. At 
giere cen t. fin Arving. At giere cen til 

ar for, Folk. At gjøre fig til Skielm, 
Ayv, for en ringe Ting. At giore tiltøgn 
hvad cen figer. At giøre en Beftyldning 
til intet. g) bringe i en vis Tilftand, Fory 

" fatning (ikke blot om Menneſtet, men ogfaa 
om den phyſiſte Natur, ſom virfende Aars 
fag.) At giore gen vred, glad, bedrøvet. 
”JNegnen gier vaad, og fan derved volde 
Fortslelfe.” Måler. Lykken gier Mange 
odermodige. At giore noget rødt, blaat, 
—* Røre , Kød * leve noget ll 
vangeligt, tgt, umuligt f. en. ”Den 

* Reiſen let vil 
4. beſtille, for⸗ 
fig: Enhver af 

Folkene har fit at ziore. At flye cen nos 
et at giøre. Gan gier ikke andet, end 

fire, drifke og ſove. Qvad han er om en heel 
Dag, fan en anden giere i en Time. 5, 
fremføre, fremfige, fremfætte. At. giore en 
Bsu t, Sud; giere Cd p, noget. At gier⸗ 

nøgne Armodsſtand mig 
giere,” Holb. (Plutus.) 

øve Dyret, Ret 

iore dyr Tid p. noget. fy 

—F egnſtab. 6. bruge, betiene fig af 
t giore Complimenter, Ophævelfer, So 

ftændigheder, Indflgelſer. At giore man 
Ord (bruge Vidtlaftighed i fin Bale.) 
iore med, bruge, anvende. Jeg veed 
vad han bil giøre med alt fit Korn, 
ave aof at gi med (bave Per 

Midler nel). eg har intet at giere m 
(fattes det fornedne Redſtab.) 7. tr 
for, foreftile, lade ſom. (simulare.) 
giere fig rigere, klogere, end man er 
giove mere af en Ting, end dene. I 
iøre fig gal, ſya; giore fig ct Vral 
fade ſom man har et Erende.) At gin 
fig haard (es fom man er haard.) å 
Ligeledes: fætte fig i en vis Tilſtand; 
tage en vis Sindeforfatning. At giere 
vred, lyſtig, nosviis; giere fig fart (|! 
Mod t. fig; ell. lade ſom man her 
Siclsſtyrke, end man virkelig befitter 
giøre fig Uden; giøre fig færdig; gr 
ufpnlig, m. fl. Gicre fig ud hl Bens 
fætte. fig op imod den, man ellets all 
At giere fig t. Tyv f. en ringe 
9. yde, beviſe, lade faae. At giere mt 

og Stiel ; giore Fyldeſt for 
giore cen alt det Gode, man fan. 
og den Xre. Xt giore fig en Xre, OM 
af noget. 10, opnaae, erhverve, At get 
Fremgang, Fremfkridti i noget. At g 

fie i Verden, v. Hoffet; giere et 
Bytte, et rigt Giftermaal. 11, flutte, 2 
gane, At giere (flütte) Fred, Fork 
tziore (indggac) Forlig med een. At 
et Kleb..”Man gior et Kiob, og hen 
for at giore et Kisb.” Sporou. (Dog 
aftere: at giore et godt, flet Sisbm 
fab: og at flute et Kieb.) Atgisren 
Bekienotſkaber. 12, anrette, betokt. 
giere ct Bilde, Steftebud. fan gide f 

aiteré Bryllup med megen Pragt. 
'giore cens Begravrife. 13. anvend (df 
r̃ecipr.) At giøre fin Flüd, fit Så 
iore fig Flid m. noget; giore fig al mo) 
4. udgiere. Hvormeget gier det it så 

16 Pund giere et Lispund. Cs En,» 
16 SEiling. 15, Desuden i mangt 
egne Talemaader; f. Gr. det er om 
gjøre a: det er benfigtes , Bet gast! 
pan, ligger Magt p. Det er ham ifkt 
Penge aft giere. Det er mig meget OM 
giøre, at han ikke faner det af vide. 
isre eet med een 3: flaae fig ſammes 
t giore Barfel (føde et Bara;) * 

Har; giore Ord af (Srante of;) gored 
fon af, At giere fig Tanter om På 
(fatte Jantet om.) At giere fig t. KK 
—* At giore fig, gibre ter t. Go (fl 
o m. Wad og Dri ——— 
et i Penge 2: fælge det, far f. af 
enge, ſom man behøver. Det gere 
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mdt (er mig aftlært, fortrydeligt; acerbe ſygt. d) fave fil, danne, At giorr Sæder 
ero.) Det giør mig ondt for ham (mise-" fil. (Moth.) ec) At giere fig BI af noget, < 
et me.) m. fl. fom under vedkommende være ſtolt af, hovmode fig af. fan gier 
'æd maa føges — 16. Med Præpofitioner, fig til af fine Penge. ”Forftand og Deilig⸗ 
g iſer I egne Udtryk og Zafémaader: At hed, og hvad det meer fan være, hvoraf 
tere af. 3) andende til, el, fætte i en vis man gier fig til,” Helt. (jvf: ovenfor, 3. f.) 
Stilling. Jeg veed endnu ikke, hvad jeg — Gløre ud, mage, at en Ting fauer et 
il giere af denne Karl. Hvad ſtal man viſt udfald. fun giorde det ud, det blev 
sete af Drengen! (hvortil ſtalman danne, ſaaledes giort ud, at han blev indbudet 
ruge ham.) Hun giør en Flane af den at fomme i Huſet. (d. Tale.) J ældre 
datter; at giore en Gud, en Afgud af Danſt: at gjøre ud, for: udrufte; f. Cr. 
in. (Dertil hører ogſaa dtrykket: af giøre at giore Øtib ud. (1531, Ny D. Mag. VI 
ter af een, irridere.) b) vor har du 128.) — Giore ved. a) tilføle, behandle, 
tort af Bogen? 3: hvor har du lagt den, hære fig ad med, Hvad har Pigen giort 
atet den komme hen. c) anbringe, rums ved Barnet? Jeg ſeer iffe, hvad herved 
1e, hufe. Han veed ikke hvor (el. hvad) er at giore. "Hvad flal.jeg giøre ved dig? 
an al giere af alle fine Penge. Hvor "(hvorledes ffal jeg hielpe dig.) b) five, 
al man. giere af alle diſſe Foik? (hvor fætte i Stand, At giore ved et Uhr. Den 
al man hufe dem.) d) At giere af een, Stol maa gigres ved, c) bidrage til, være 
iere meget af een 2: giore Wre, Bæfen Aarſag i. Det kan jeg ikke giore ved, In⸗ 
f. Dan gier nok cl. meget af det (o gior gen fan giore ved, at han ved fin egen 
tig meget Bryderi, giør. Tingen meget forſigtighed kom til Stade. 
anſtelig.) e) At giore noget af m. cen, ” Gioremaal, et. pl. d. ſ. Forretning, 
afgiere. Det vil vi ftrar giere af (brin⸗ Soſſel, Arbeide. (forældet.) . SL 
e i Rigtighed; ifær om Pengefager.) Det Gieren, en. ud. pl. det, at gisre, handle, 
12 gieres af uden Mellemmand. f) At Giøren og Laden. ”Jo mere en Giernings , 
iere af med gen 3: faae Magt med, tage Gioren og Laden hænge af et Mennefte,” 
f Dage. (jvf. afgiore. — At giore fer, Schytte. En — 
tetligne, eſterabe. Han gior Alt efter, Gierer, en. pl.—e. den, ſom glor nor 
rad han ſeer. At giore een noget ler get; Gierningsmand. (fielden.) ”Han paa⸗ 
drette det ſamme, ſom en anden. (f. efters minder dem, ſom fun ville være Ordets 
iere.) — At giore for, være Aarſag i Horere, men ikke dets Bierere.“ Mynſter. 
eget, ſom man funde afværge. Jeg kunde (Præd. 1823. Is 494.) ”Denne er ikke ble⸗ 
giore for, at han faldt. Gan kunde ikke ven en forglemmelig Tilherer, men“ Gier⸗ 

iere for, at Vognen væltede. (Giore ved gings Giorer.” Jac. J. 2S. 
ruges i famme Bemerkelſe.) — Giere Biorli , adj. ſom fan glores, mulig. 
sod. At giore.noget imod eens Villie, Saavidt det er giørligt. ”Derfom det var 
efaling. At -gigre cen imod 3: fortørne giorligt, at forbinde diffe Pligter m. det, 
n. — At giore med. (I. ovenfor 6.) At man i Verden falder Levemaade,” Snee⸗ 
røre alting med-3: foretage fig det famme dorf. »At ftoppe Munden p. den Under⸗ 
m Andre. Blandt unge Menneſter gior trykte vilde, hvor der var lovfaft Irykke⸗ 
an alting med. At have med at giore, bes" frihed, ei engang være giorligt.“ Birkner. 
itte fig, have at beſtille med. Jeg vil ikke Deraf: Gierlighed, en. ud, pl. (8.6.0.)— 
ade med den Gag at giøre. Det er ham, gierligen, adv. (forældet,) i Gierningen, 
9 har med at giere. pan er godatgiere virkeligen, klart, tydeligen. »Derſom den, 
ed (let at handle, af fomme f. Rettem.) der ſoges og tiltales, vil ſtrax giorligen 
Giore om, forandre, gisre p. en anden rette f. fig.” D. Lov. I. 5. 11. (jvf. Gloſſar. 
daade. At giere et Teftamente om. Lade t, D. RiimÉr. S. 320.) . 
ne Stlæder giere om. Hvad der er ſteet, Giorn, et. ud. pl. et Slags fiint, fars 
in ikke giores om. — Giere op. At giore vet Uldgarn, ſom tilforn var i Brug til 
1 Megning op, bringe i Stand, i Rigtig⸗ Brodering. At ſye, udfye m. Oiorn. (f. 
d. (f. opgiere.) — Giore pag. At giere Garn. A. 6. Gearn.) 
id paa I: tænde IN op. — Giere til. GBiøs, en. Flag, ſom heiſes p. Stæns 
bringe, fætte i en vis Tilſtand (ſ. ovens ger for i Skibet, ifær over den yderſte 
t, 3. 6.) At giore een til Træl, til fin Ende af Bovſprydet. . 
en, t. fin Fiende. Han har giort hende Glad, adj. (n. glad, men fielden.) [Isl. 
Kone. Han vilde giort denne Sønt. fin gladr. A. &. glæ 1. tilfreds I Sindet, 
fterfølger. At giore noget't. Løgn. Gan fornoiet, fro. At være, blive glad over 
[ giore Hvidt t. Gort. 5) bidrage, virfe, noget (om en mere forbigaaende Virkning 
eddirke til (giore for.) Jeg har giort mit af det nylig indtrufne.) At være glad ved 
rtil. Cc) være Aarfag i (giore fo Der noget (vedvarende, noget man felv er Aars 
n Ingen giøre noget til, (Moth.) Pigen fag el. Ophav til, ell. ſom man befidder.)" 
ade ifte fiere nagst til, at Barnet blev Jeg er ret glad ved. vor Reiſe.Han trak 

[ 
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Fjende t. ben fteile Bred, glad ved fin Bvig.” 
Evald, I fin Noiſomhed er han glad ved 
ſihe ringe Kaar. (Ogfaa i neutr. br. og 
forefommer fædvanl. glad. Et gled Ans 
figt. (Moth.) “Sielden futter glad Hierte; 
men tidt leer ſorrigfuld Mund.” Ordſpr. 
»J alt dette var hans Anfigt altid glad, 
og hans Hierte muntert,” Baſth. 2. fom 

— mifer Glæde, munter. Ølade Venner, Ans 

U 

figter, Selſtaber. 3. fom bringer Glæde; 
behagelig. Et glad Bud tab. Englad Dag, 
Tidende, Time. (f. GSlaæde.) — gladelig 
og gladeligen, adv. m. Glæde. leder, 

j. ſom ér af et lyſtigt, muntert Sind. 
" Moth. forældet.) , 

Slam, et. (Moth.) ud. pl. IIsl. Glamm,- 
Glaumr.] en ſteærk, hst Lyd, ifær af gis⸗ 
endé unde; Hundeglam. Herpaukers 
hule Glam og —Aã— ei fpartes.” Bor⸗ 
ding.” (Deraf Ordet: Glamhul for: Lyds 
hul p. Klotketaarne.) 

lamme, v.,n. 1. [Sv. glamma. Isl. 
lamra,]., gine Glam fra fig, gise. Hun⸗ 
en glammer. Moth. (fieldent.) ”Han 

hørte glemme højt i Sky Gymers galne, 
bidſfe Lunde,” Grundtvig. 
GSlands, en. ud. pl. Jol. Glans o 
Glan, Blankhed f. E.. af Gnidning, 0. d. 
den Egenſtab v. et Legeme, at det enten 
giver mange Straaler fra fig, cl. ved fin 
glatte Dverflade opfanger Lysſtraalerne og 
kaſter dem fra fig. Solens, Stiernernes, 
Diamantens Ølands, At give Marmoret, 
Staalet fin Glands. At fætte G. paa nos 
get 3: glatte dets Dverflade, Sort Silke⸗ 
føl med og uden Glands. Maanens G. 
p. Bandets Overflade. Farvernes Glands 
Id: deres Reenhed, Friſthed, Livelighed. 
»Glands kommer af jævnt Lys — men 
Glands virker ftærfere paa Dinene end 
Klarhed; og Klarhed har ikke faa ſtœrkt 
Lys, fom Glands.“ Sporon, 2. figur a) 
om ypperlige Egenſtaber, ftore, udmærs 
Ecde Handlinger, 0. d, Hans Bodrifters 
Ølande, ”Dydens fremſtraalende lands.” 
Jacobi. »Tilboielig tit, afde mindft bes 
tydende Zing at laane en Ølande for fit 
Mavn.” Bafte. »Man ſaae dog undertiden 
dette hele Embede i fin gamle Glands.“ 
O. Guldb. (Plin. Lovt.) h) om udvortes 
Anſeelſe, Pragt, Herlighed, uden indvor⸗ 
tes Verd. Den ſamme Fred, uden hvils 
ken al Verdens Herlighed fun er en tom 
og forfængelig Glands.“ Mynfter. “En 
Stiftelſes Glands er fædvanlig en ældre 
og fornemmere Datter, end dens Nuotte.“ 
Rahb. — Glandobaand, et. Silkebaand, 
ſom der er fat Ø. paa. Glandoblad, 
et, Blad af Tin og Qvegſolv, ſom lægs 
ges bag Speilglas for at giore det t. Spell. 
(Folie) Glandoforgyldning, en. uægte 
Forgyldning paa Kridgrund. (3. S. O.) 
glandsfuld, adj. ſom har megen Glands, 
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glimrende ; el, meget prægtig, 
lig, —— — Bias at, en. 
af Glandslerred. Glandshav, et. 
et lyſende cl. ſterkt oplyſt Hav; en ul 
Maſſe af Glands el. Lys. ”ptin, ſom 
ver p. Solen og drukner fir Blåt i 
Blandshav.” S. Staffeldt. glandeh 
adj. fom hot en glindfende hvid Fa 
Overfladen. landslerred, et. 
Slags Lerred, form der er fat Glande 
Blandslæder, et. Læder, fom man 
Glands efter at det er beredet. 
papir, et. Papir, fom man, ved at 
det, fætter Glands paa.  glanderig, 
df. glandsfuld. 

" Slandfe, v.n. [Isl. glanaa.] Moth. 
glindſe. 

Giandſe, v. 2.1. fætte Glande pi 
(V. S. O. men er ufædvanligt,) | 

Glane, v. n. 1. [IJel. glana, klate 02. 
lukke Dinene vidt op,” for at fee paa de 
efter noget. (Moth.) 

Glapſti [Jel. glapnaz, at tag laͤpſti, en. j 
feil.) Sti, Xor man tager feil af Nes 
let, gaaer feil; Vildſti. Hsres i Ordſen 
get: Gienſti bliver ofte Glapſti. 

lav, et. ud. pl. fgel. gler og ger 
klar, lyé.] Glas. eytken er (om Glat 

KARLAS) = Glarbierg, et, findes ds 
or: Jisbierg, Jisbræ. (Sletſchet.) Ok 
av, et, Hav, ſtort Band, belagt m 
lar Jié. , poet. om Himlen, den fon 

Luft. ”Wthørens Ølarhav.” Bagg 
eler om en ſtille og klar VBandflade. V 
ſtille Slarhav, i hvis Speilbarm vinlen 
Bue fordobledes.” Bagg. Glarhiade 
en, Hinden, der omgiver Glarvedfſte 
Diet. (Moth.) Glarmeſter, en. da 
ſom gier Haandvark af at tilſtere SW 
og indfætte det i Vinduer, m.m. ls 
peil, et. poet. (ligeſom Ølerhav) im € 
lank Flade. ”De ſtyrte frem, (om Kot 

denvinden over Syeens Glarſpeil. åt 
ſom. larvedſte, en. En megtt i: 

Vedſte, bageſt i Diet. Humor vitrent 
(Moth.) laroine, n. s. pl. (el. Clet 
augu.] Briller. . 

Glas, et. IX. &. Glæs. jvf. Glat 
det” isl. glæsa, polere; Glæsi, Glas 
Giande, m. fl.) 1. ud. på. en gienaen ſg 
ofte vandklar, haard og glat Mate, t 
frembringes v. Sammen ſmeltning of & 
feljord m. Ladſalte. At brændte Oles, st! 
Ølas da: danne den fivdende Glam ' 
et Blæferør i forſtiellige Former. Eptilgl⸗ 
Vinduesglas; Kryſtalglas; o fi. 2? 
Ølas. Et Dritkekar af Glas. Vürg. 
Ølglas, Et Sias med, uden Fod. Et Sl 

"Biin. 3. andre Redjtaber af Glas, fe 

Timeglas, Veirglas, Dieglas. (72 
absu for: Fimsglas, rn nb Gleſſ 
ſtaae et Glas til Roers 3: faalænge man 
glaffet lobex.) glasaig adj, fan 
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"Glas" Glasarbeide, et. 1. Arbelde, ſom 
etages i og m. G. 2. noget, ſom er giort 
5. Glasarbeider, en. den, ſom gisr 
asarbeide. Ølcsbrænding , en. der 
aft, at brænde Farver ind i Ø. (B. S. O.) 
z2obræœndt, adj, m. Farver inddrændt i 
afjet. Glaſsbrændte Ruder. (Moth. -fets 
brændt. Ohlenſchl.) lasder, en. 
sr, hvis sverfte Deel beftaaer af Glass 
tet. sfarve, en. F. ſom Gøner 
las; glasgron, ſogran Farve. las⸗ 
tvning, én. Gierningen at farve Glas. 
icefleffe, en. F. af Glas. Glasgalle, 
Skummet, ell. de falts og jordagtige 
tle, der fvomme ovenpaa den fmeltede 
lasmaſſe, — af m. en Skee. (Moth. 
el vitri. Glasgalleée. jvf. ogſaa 
alle.) glasgron, adj. grøn fom grønt 
las. Glashandler, en. den, ſom bands 
cm, Glasvarer. Glashuus, et. Drivs 
us fe Bærter, hvor ingen konſtig Barme, 
en fun Solvatmen andendes. »Glashuſe 
I, folde Drivhufe.” Dluffené Landoec. 13. 
laohytte, en. Bygning, hvor man bræns 
T, forfærdiget Glas. Glaskar, et. pl. 
f. allehaande Drikkekar, el. andre Kar 
G. (Moth.) Glaskiſte, en. K. hvori 
avlegias føret. (Moth.) Glasklokke, 
1. Et klokkedannet Glas, t. at fætte over 
get. laskolbe, en. Nederdelen af 
Deſtillereglas, ſom Hielmen fættes paa. 
Moth.) Blaskram, en. alleſlags Glas⸗ 
arer. Glaskræmmer, en. ſ. Glashands 
ax Glaskurv, en, Et Slags Kurv, 
rori Tavleglas fares. laslygte, en. 
med indſat Glas. lasmager, en. 
en, ſom forſtager at tilberede og danne 
Maffet i Glashytten. Glasmageri, et. 
lonſten, at forferdige Glas og Ting af 
las. fasmaler, en. den, ſom for⸗ 
acer at male pag Glas. Glasmaleri, 
t. 1. Konſten, at male p. Glas, ifær 
1. indbrændte Farver. 2. et Stiykke, mas 
t p. Glas. Slaomaling el, Glasmal⸗ 
ing, en. d. f. f. ØIaemeleri, 1. Glass 
on, en. Dvnen i Glashytten, hvori 
laſſet brændes (kalcineres) og ſmeltes. 
Masperle, en. Perle af Glas. las⸗ 
uftæ, en. den, ſom v. Blægning gien⸗ 
em et Ror, danner GQlaffer t, de forſtiel⸗ 
ige Ting, der giores af Glas. las⸗ 
ufteri, et. Sted, hvor der puſtes Glas, 
Slashytte; it. d. ſ. ſ. Glasmageri, Glas⸗ 
amme, en. R. af Glas. Blasffaar, 
t. lidet Stykke fonderflaaet Glas. Glas⸗ 
Fab, et, 1. Skab med Glasdere. 2.S. 
il at giemme Glas i. (Moth.) Glass 
ror, en. 1. en Skive giort af Glas. 2. 
.f. f. Glastavle. (B. S. O.) Glasſtum, 
t. d. ſ. ſ. Glasgale. Glasſliber, en. 
on, ſom forftaaer at ſlibe Glas til forſtiel⸗ 
3 Brug og Figurer 1 Glas. Glasſlib⸗ 
ing, en, og Ølasfliberi, et. den Gier⸗ 

licornia 

drer 
graablaa Farve, 
Glassine. En glasdiet Heſt. 

ſiren. 
Porcelain, med en glasagtig, i Itden 
brændt cl. hærdet Materie. — Glaſſering, 
en. 1. Gierningen at glaffere 
glafferede Dverflade af noget. Glaſſerin⸗ 

der. af Haanden. 

l 
glat aaret, adj. 
er Haar. 

ning, at flibe Glas. Glastegning, en; 
Tegning paa Glas. J 
ved Strandhredder, der ofte overſtylles, 
vorende Urt, ſom naar den brændes, giver 
endeel Ludfalt el. Potafte. (Salturt,) Sa- 

Glaseie, et. 1. - 
Die, hvis Hornhinde har en Feil, der hins 

2, et Die hos Mennefter af 

surt, en. En 

herbaces. 

Synet. 
glasoiet, edj. fom hat 

laſſere, v. 2. 1. [T. glaſuren, glas 
overdrage noget, f. Cr. Leerkar, 

2. den 

en ſlides af v. Brugen. (Dgfaa, efter 
et Fydſte: Glaſſur.) 
Glat, adj. pl. glatte. [T. og Sv. glatt.] 

1. fom er uden folelige Ujevnheder paa , 
Qverfladen, jævn, flet. (modf. ru.) A£ 
hsvle, flibe noget glat. Saa glat fom et 
Speil. 2. uegentl. a) ſom er uden Folder, 
Rynker el. Kruſer. 
Kiolen fidder ikke glat i Livet, p. Kroppen. 
b) ſom ev uden Strider, uden ophøjet Ars 
beide. Gan holder meer af det glatte Sil⸗ 
ketoi, end af det blommede. 
hvor man fettelig glider; ell. ſom fet-glis 

lat Jis. Det er meget” 
gr paa Gaden, Saa glat fom en Aal. 

Et glat Halobind. 

c) flibrig ; 

uden gaar, Glat om Hagen. Hans 
Hoved er taget ganſte glat. 3. figurl. a) 
in, ſtier. En glat Sud; et glat Anſigt. 
) fledjt, ſmigrende. Glatte Ord. ”Faaer 
latte Ord og Snak for Vennetro.“ Rein. 
t have en glat Tunge. 4. glat, adv. 

figurt, a) reent, aldeles. Gan huggede det 
g at af, tog bet glat bort, (Moth.) D 
gif glat med. Db) frit, reent ud. At fige 
— ening glat ud. S Glatfil, en. fiin 

ii fom bruges t. Metallers Polering. 
atfile, v. a. file, polere m. en Glatfiuͤ. 

om har glat, ikke krol⸗ 
glathaget, adj. ſtœglos ps 

Bagen. glathudet, adj. ſom har en 
glat, fin Hud. glathugge, v 2.1. hug⸗ 

ommer. Glat⸗ e Kanter, Ujævnpeder af 
ovl „en. Hovt hvormed Træ t. Bohave 

tilfidſt hovles Banite glat. »Den geiſtlige 
Magt bruger 
Raſpen og Skrubhevlen.“ Schytte. Deraf: 

lathevlen; den verdslige 

lathevle, v. a. 1. Glatſlibning, en. 
Gierningen at ſlibe noget ganſte glat, 

lattalende, adj. ſledſt, ſmigrende i Tale, 
V. S. O.) = Glathed, en. ud. pl, Be⸗ 

ſtaffenheden at vere glat. 
Glatte, v. a. 1. giore glat, jævn, At 

latte Haaret. At glatte noget op. 2) 
ryge det op. bh) giøre det paa ny glat. 

Dette Toi maa &lattes op. At glatte nos 
get over m, et 
der ude 75 Øletning, en. pl. -æ. Gier⸗ 

trygejern. At glaͤtte Fol⸗ 
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lægen at glatte, — Glattejern, Glatte⸗ 
en, Blattetræ, Jern, Steen, Træ, ſom 

bruges til Glatning. dl 
avind, et. ud. pl. 1. Spyd, Landſe. (f£. 

Vedels Saro. 6. 197. 222.) (Forældet; men 
ptaget af nyere Digtere: og ſtundom brugt 

for: Kaarde. J vore Bibeloverſ. forekom⸗ 
mer ogſaa »Spyd og Glavind. 1 Cam. 
17. 45. Job. 39. 26. Bib. 1550 og nyere 
Overſ.) [Gå T. Glefe, Gleve. Sv. 
Glafwen. Hertil hører def Fe. glaive, E. 
lave, en Kaarde.] 2. i Middelalderen 

brugtes det ogſaa fom Benævnelfe for en 
Samling af Bevæbnede, ea Ridder med 
hans Svende, 0. d. (f. Jahn. Nordens 

. Krigsvæfen. 103.) 
lemme,n s. Glemſel, Forglemmelſe. At 

flaae noget i Ølemme.(Moth.) Det er gaaet 
mig i (ad) Ølemme. — Ølemmebog, cen. 
et Dvd, der kun forekommer i Zalemaas 
den: at ſlaae noget i Ølemmebogen 5: 
glemme, ikke giore fig Umage f. at huſte, 
forfømme 0. Glemſomhed. ”Jeg den dog 
tidt desværre i Glemmebogen ffrev.” Kingo. 
Slemme, v. a. — glemt. JJol. 
gleyma.] 1. miſte Erindringen om noget, 
tabe af Hukommelſen (enten imod fin Vils. 
He, ell. v. egen Letſindighed, Forſommelſe, 

” ved: at flaae det af Tanker.) ”Jeg min⸗ 
des, og ſtal aldrig glemme hiin Nat.” 
Rahbek. At glemme hvad man har lært, 
lemme eens Navn. Velgierninger glemmes 
nart. At glemme fine Venner, fine Pligs 

ter, glemme det man ſtylder fin Rre. 2. 
itte huſte paa, (i et enkelt Tilfælde, f. Cr. 
at medtage) forſomme at erindre. Jeg har 
glemt det hiemme, T Haven (ladet det 
ligge.) pan havde lovet at tale for' mig, 
men glemte det, glemte mig. = Glemſel, 
en. ud. pl. det, at glemme ell. glemmes; 
Boole male, »At jeg ci blev født t, Glem⸗ 
els Lod i Stilheds Stiod.“ Bagg. “Old⸗ 

granditere ſoge en 2Cre i at drage deres 
vne frem af den langvarige Blenfel.” 

Rahbek. — glemfom, ad). 1. ſom let giem⸗ 
mer Svab man fulde eller vilde huſte paa. 
2. fom medfører Glemſel cl. Forglemmelſe 
(ufædvanl,). ”Liin indbyder ft. Leg, og 
denne til glemfomme Slummer.“ Hers, 
— Deraf: Ølemfomhed, en. ud. pl. Zils 
bsiclighed ft. at glemme, hvad man burde 
uffe. 

SBSlente, en. pl. -r. [Jél. Gledra.] en 
Roviugt af Falfeflægten. Falco milvus. 
Glib, en. plc. et viſt Slags Fiſter⸗ 
arn, ſom er befæftet p. Enden af en lang 
tang; og fom f. Er. bruges t. at ſtryge 

Reier med, Deraf: glibe, v. a. 1. a 
plibe Aal, fange Aal m. Glib, ſom ogſaa 
aldes: at gane paa Glib. 
Glid, et. ud. p!. dét, at lide, Gliden. 

Et Glid med Foden. Paa Glid, i Gang. 
at komme, at fane noget paa Ølid. 

ha 

Gid, — Gina. 

Slide se nm. 4 Fi gildet, ' 

glcdne. (er.) FN idan og glid, få 
rig. Sv. glid. Rn. 6. gliden.) 1. 

es med Lethed p. en glat Flade. 
glide paa Jis. Nu Dalens must 6 
ner glide p. Skier ned fra Fieldets Eid 
N. Bruun. Sladen glider let p. den! 
nede Vei. — uegentl. om anden jern, ( 
eensformig Bevægelfe. Skibet, Ba 
lider hen ad Sandet, over Bolgerne. 
ganen frem p. Himlens frælving g 

der.” P. H. Frimann. — ſigurl. om Zi 
(tigefom rinde, ſtride, 0. fl.) Aiden gå 

ig Sort. Hvor let gled diffe Dage h 
”Saa, tæntte jeg, mit Liv ſtai 83* her 
Rein, 2. føres baftigen af ſit Sted, cat 
vp. egen el. v. Stedets Glathed; fal 
Glid. Fadet gled ham af Haanden. 
gled og faldt p. Gaden. ”pvor map; 
Der faldt ned, og, om el ganite faldt, & 
gled.” Bagg. Foden gled for han, KN 
gled ud m. Fodee. Barnet gled ag 
hendes Skisd. — Ølidebage, en. Er gu 
jævnef Bang paa Suee eller Fit, ho 
Drenge glide. . 
Blimme , v. n. 1. give et tlubremt 

Skin/ funtle; coruscare, micare. Øl 
mende hvid. Moth. (Skonning. bed. 39 
(of. 1636. &. 336. 38.) jvf. det.an brag 
lige glimre. ' 

Glimmer, en, ud. pl. ſIsl. Glinbe 
Verelius.] 1. En tindrende Syning, i 
ev mindre ſtadig end Glands, mud 
ært, end Funtlen. url. bragt 
yppigen om det, ſom har udvortse 

feelfe, Glands el. Prægtighed, uden ſe 
indvortes Værd el. Fortienefte, ”De, I 
itte lade fig blende af flige Gmaalit 
falſte Glimmer,” Bagg. N. Klim. ”Bi fis 
næften allevegne mere Glimmer, end 3 
bi.” Rahb. 2. Glimmer (argille micu 
faldes ct Slags glimrende Rina, 
forekommer ſom ofteſt indfprængt | aft 
Steenarter; Glimmerguld, Glimmcta 
= Glimmerblad, et. glimtende I 
»Den blinker blaat m. Guntketi 
merblade.“ Ohlenſchl. glimmerhoid 
glimrende hvid; hvid og glimrende ic 
Af Snee var Sfoven faa glimm 
Ohlenſchl. (Helge) - gglimmerlet, 
fom er uden Glimmer; ſom ci vil get 
Bagg. (Labyr, I. 131.) Glimmamt 
ct, Gt meer v. glimrende, end sid 
NAME el. v. udvortes lands f 
vervet Navn og Rygte, "Fil Oline: 

navn fun langſomt ſtal da haſte. 6* 
mann. limmerpragt, en. glinm 

t Pragt; P. fom er mete glireadi 
rig og, toftbar, ”Du — —*X 
om uden Glimmerpragt. det 

lenſchl. n —— et. rr 
Sand, ſom ifær br. fil af fleae 
Slimmerflifer, en. Ga af Slimmer 



Glimmer — lunte. 

arts fammenfat ſtiferagtig Biergatt. 
behistus micacens. Ørmmerftads, en, 
frær, Stade, ſom beftaaer af .glimrende 

8. "Da indtager denne falſte Glimmer⸗ 
icds Diet.” Rahbek. Glinmerſteen, en. 
sf. f. Glmmer, 2. ell. en eftergiort Xdel⸗ 
ien, ſom fun har Skin og hore af den ægte. 
. Kronens Guld jeg fandt en daarlig 
lim Ohlenſchl. Glimmervid 
tt, Bid ell. Bittighed, fon er mere glim⸗ 
ænte, end ſand. (Popes Krit. v. Schier⸗ 
nann.) limmerværk, et. noget, ſom 
⁊ giort, frembragt, allene f..at glimre. 
isen, fom fun Die bar for Guld og 
limervært. Grundtvig. ' : 

Glimre, vi n. 1. (har.) 1. kaſte en 
indrende Syéning eller Glands fra fig. 
damauter ylimve i Halvmorke, funkle v. 
mg, Sværdet glimrede af Guld og Xdel⸗ 
jene. Det er iffe alt Guld, fom glimrer. 
Rdſor. En Ting glimrer formedelſt afse 
xrlende Straalekaſt; den finner formes 
tig vedholdende, den gludſer formedelſt 
t jævnt £yé, glimter formedelſt igienta⸗ 
et Skin, og funkler, naar den giver Ild⸗ 
traaler.” Sporon. (Dog ikke ganſte efter 
Brugen; thi ogſaa blauke, polerede Mes 
aller, og overhovedet det, ſom giver Glands 
ra fig ,'figet at glimre.) 2. faldei Dis 
ene; udmærke el. føge at udmerke fig 
td udvortes Anſeelſe, Pragt og hvad der 
er Opſyn. Denne HOpfindelſe er mere 
limrende, end nyttig. ”Man vurderer 
inanden mere efter glimrende Egenſta⸗ 
et, end efter ſande Fortienefter.” Rahbek. 
Diſſe Regenter havé mere lagt an p. en 
limrende, end p. en god RNegiering.” Bagg. 
»an ſoger at glimre ved fin Lærdom, ved 
it gisre flore- 
kd var aft det, hun føgte at glimre ved.” 
Rabb. Et glimrende — Glimrende 
ruges undertiden ogſaa for: udmærket, 
ppetlig. Glimrende Fortieneſter; en glim⸗ 
ende Syffe. — Ølimrelyft, en. Lyft til 
it ville glimre, ell. udvortet falde i Dis 

Glimreſytze, en. hoi Grad af 
slimrelyſt. 
ØInnt, et. pl. d. f. et haſtig forbigaa⸗ 

nt Skin, en pludſelig, fnart forfvindende 
psning. Man ſaae fierne Ølimt af Kas 
songtud. ”Com Loſets fidfte Glimt, naar 
nen felv bar Ende,” Tullin. »Det Lys, 
Ran ſaaledes giver, er fun et Glimt, der 
fer fig f. at forfvinde.” D. Guldb. (Plin. 
ovt.) Deraf : Lynglimt. — figurl. om 
et, fom ev flygtigt, af fort Varighed. Et 
Dlimt af Haab, af Troſt. ”Dog min 
ange Giæl undflyede diſſe Glimt af konſt⸗ 
ct Fred.” Evalk. Jeg ſaae et Glimt af 
nam 2: ſaae ham meget fort. 
Glimte, v. n. 1. (har.) [Sv. glimma. 

>. glimen ] give Glimt, lysne mod et 
Lludſeligt fin, Det glimter i Kimingen 

elſtaber. »Hendes Skion⸗ 

Slimte — Gloe. NEN 

Gorigonten,) Det begynder at glimte 
rettere: grye) af Dagen. “Alt Lyé giver 
Fin, og fan fomme £t. at glimte. Det, 

fom finner, lyſer ftedfe; det, ſom glimter, 
læfer af og HL” Sporon. (uſcedvaniig er 
den act. Brug: ”Hvor man giennem Mats 
ten glimter Etraaler,” Evald. Gt. III.270.) 
— Deraf: Olimten, en. ud. pl. 

Glindre, v.n. 1. IIsi. glitra, Sv. glit- 
ira.] glindfe, glimre. Atreboe. (forældet,) 

lindfe, v. n. 1. (har.) (Ssl. glanse, 
Glis, Glindfen, Blankhed.] have lands, 
give Glands fra fig. (jvf. glimre.) ”Ca 
Ting, ſom ikke er kantet ell. mangefladet, 
fan ikke figes at glimve; og det, fom er 
ujævnt, ſtarpt og kantet, fan ikke figes at 
glindfe.” Sporon. — Ofteft figes den Ting 
at glindſe, p. hvis glatte Overflade Syés 
ftraaler ſpille. (Bolgerne glindſe i Maa⸗ 
neſtin; glindſende Silketsi. En Taare 
glindſede i hans Øie. At glindfe i Anfigs ” 
tet af Fedme.) Den Ting derimod glim⸗ 
ver, ſom kaſter Lysſtraalerne enkelte eller 
ſpredte tilbage. 
figurl. ſaaledes ſom glimre. Urigtigen figer 
ed: "De Cgenftaber, der glindfe"t 

Te ” . i h 

Glip, adv. [Joel. Glopp, uheld.] fell, 
forgieves. I de. Talemaader: at gage glip 
af noget 2: iffe opnaae. ”Da han var 
gaden glip af den fyrftelige Værdighed, 
ban havde attraaet.” O. Guidb. Det og 
gip (fell) for ham. (Ifædvanlig er nu 

alemaabden: gaae til Glippe 3: flaae fell, 
lippe. ”At det, ſom efterjages, til Glippe 
undom gear, og el faa let hentages.” 

Bording. Ål. 349. ”Gaaer din Agt til 
Ølippe.” Sammeſt. 387.) — 
en, forgieves Gang. ( Moth.) 

Glippe, v. m. 1. [jof. Slip. ISL. glap- 
naz, ſlaage fell, tage feil.) 1. glide, fnuble 
m. goden, træde feil. »Men vogt dig, af 
faa let dig Foden glipper!” 6, Blider, 
2. ſlage fell. »Har vi Køer og Faar, åt 
treftes ved naar Havet længe glipper 2” 
Evald. Det Haab glippede for inig. Sys 
net glipper f. ham. ”Mit Syn og Sind 
glipper mig aldeles.” Vedels Saro. 

lippe, v. n. 4. blinke. Glippe med 
Dinene. (forældet,) Deraf: Grit Glipping. 

Ølitte, v.a.1. bruges i nogle Tilfælde 
for: glatte. At glitte Tøi m. en. Slittes 
ſteen (ad: en Glaskugle, fom dertil bruges.) 
Deraf: Ølitning, en. — Glitter, en. den, 
fom gior HGaandvært af at oppudſe og glitte 
vifje Slags Toi. 

1. Gloe, V. U. 1. [SL og Sv. ide. 

A. S. glovn. &. to glow.] guindfe, une. 
Det gloer ſom bare Guld. Den Kiole kan 
ret gloe 3: falde i Øinene (i Almueſproget.) 
»Sce den fæle Drage, hvor den gloer paa 
Bølgerne.” ——* (Helge.) 
2. Øloe, v.n. 1. (har.) [Ioel, glugge.J] 

Geller ci bruges glindſe 

Hlipgang, ” 

4 
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ce ſtivt og længe paa, ſtirre. At glor paa, 
Hal noget (i lavere Tate.) At gløe pad 
noget fom en Ko paa en Ladedor, paa en 

Gloende, adj. v. [$sl: gidandi.]' 1. gtes 
det i Ild, glødende. At flyde m. gloende 
Kugler. ”Da famler du gloende Gloder 
mm hans Hoved.” Rom, 12. 10. 2. uegents 
kig om det fom har cen meget flærk Hede⸗ 
.gvad, uden at gløde; brændende hed, Mas 
den var gloende hed. J 

Gloſe, en. pl, -er. Pat. glossa.] 1. 
Ord af et ſremmedt Sprog, m. dets For 
tolkning. At lære latinſte Gloſer. "Der 
eler Sprog, men dog for Gloſer ikke 
fegtex.“ Holb. Skiemted. 2. Sieldnere.: 
Ord af ethvert Sprog overhovedet. »Jeg 
feer, han frugtbar er p. danſte Riim og 
Gloſer.“ Holb. P. Paars. 3, ſpodſt, ſtik⸗ 

lende Ord. (dagl. T.) “Ved Hielp af ſal⸗ 
tet Spot og pebret Gloſe.“ Bagg. f. Gluf⸗ 
fer. = Ølofebog, en. fort Ordbog over 
e almindeligfte Ord og Talemaader i et 

Sprog. Iofefræmmer, en. foragtell⸗ 
gen og I dagl. J. om den, der vil brame 
med fremmede Ord cl. mød en ufrugtbar 
Sprogkundſtab. 

Ølubende, adj, v. [ISel. glspa, jvf. det 
falgende Ord.) vild, farlig, rivende (om 
Rovdyr; egentlig: -flugen, gridſt.) ”Denne 
Orkens Beboere, hine glubende Dyr, der 
yldte Luften: m. deres Hylen.“ Baſtholm. 
v. a. glube, (Isl. gleipa.) fluge, anfører 
Moth; og tillige m. Bemarkelſen: at flaae, 
rive Stiadet af Kreature.] 

Glubſk, adj. (Sv. 
rat (Ihre) af Glup, 

AJ 

lupsk, flugen, vo- 
vælg. Føl, glevpa, 

ſiuge, fvælge.] bidſt, volbfom, rivende. 
arl feer giub En glubff Hund. Den 

lub ud. ”Liig en blodtørftig Ulvo, der 
fit Rov opleder.” Zetlitz. (J ældre 
ter: graadig, flugende. Skonning.) Glubſt⸗ 
hed, en. den Beſtaffenhed, at være glubſt; 

lubſt Adfærd. 
p enn. s. pl. 

jvf. det ſiellandſte v. at gluffe. ”At 
Blufjer. give Gloſer og Gluffer.“ Moth.] 

an gav ham og hane Zilbængere gode 
luffer.” Coldings K. pift. 
Glug, en. pl.-ger. [Jel. Gluggr; 

Gluggi, Vindue] Hul, Xabning til at 
fee ud af; Syshul, = Glughul set. det 
ſamme; ell. en mindre Glug, ” Ølugs 
maaned, en. det danſte Navn for Januar, 
Glugvindue, et, Et lidet Vindue, f. Ex. 
en Nude i en Der. " ' 
. 1. Ølut, en. Bl -ter et lidet. Barn, 
uden Henſynet. Kien. ”Slutten, ſom nys 
lig er tagen af Svobet.“ C. Frimann. 
(Srdet bruges fun i Danmart og Skaane.) 
»Nuomſtunder cv en Glut et Herſtab udi. 
Gufet,”” Falſter. (Om ældre Pigebørn, 
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krif⸗ 

ſpodſke og fornærmes ' 
lige Ord. »Gluffer og Gloſer.“ (D. 2ov.) 

Giut ⸗Glieedeſtygge. 

el. unge Piger, br. det ſom SKlælesrd 
Øvorældre , ere ell. ældre Glægtninge 
2, Glat, en. St forældet Ord, kr 
forefommer i Ordſproget: "De ere al 
gode Tel. den et aftid god) ſom Glut 
folder,” Hvilfet uden Tvivl ei fan hen 

,t. forrige Ord. (Fvf. Ihres Gloſſar. I. & 
hvor dette Ordſprog henføres til G) 
SBvælg.) J Moths Ordbog forekomme 
Slut, en. 1. den tomme Tarm (Cats 
men) intestinum jejanum. 2, Go 
—— 
. Dlæde, en. pl.-r, IIsl. Cledi. f. gled 
1. den Tilftand, af.være glad, den? 
gelige Folelſe i Sicelen, ſom opftace 
og tedſager Nydelſen af et Sode ek. For 
ſtillingen derom. »Er Folelſen af de! 
hagelige Førnemmelfer „WMen neittt note 
ſterk, blivér Fornoielſen t. Slæde.” Bi 
ler, At føle Glæde ved, over noget; ås 
fin Ø. i noget. At have Glæde af i 

ørn. (pl. Glæder om flere Slage 
eslige Folelſer. Naturen ſtienker os mat 

ſtyldfrie Slæder. ”Heltenes Fryd var he 
tidlige læder,” Pram.) At giere no 
m. Glæde, m. Lyft, gicrne. 2.9 
af Glæde. Man ſaae, hørte iffe ante 

læde. Der var flor G. (at fer) p. 0 
Børnene. Der blev en Glade I hele $ 
fet, Landet. "Da Mennegtet formaaer 
beherſte fine Folelſer, fan. der ligcſes 
gives en ſtille Sryd, ſom en taus Glad 
Muͤller. 3. En Øtenftand, ſom rafi 
G. Du er min Luft og Glæde. Seg fr 
ham min Alderdoms Glæde. = 13) 9 
dedrukken, adj. v. ganjte henrott, ig 
ſom berufet af Glæde: Mavnlos Saft 
hed jeg finder i min glædedrufne Gir 
Thaarup; ell. ſom vidner om, ſom kf 
ger en ſaadan Siælstilftand. "Rang 
lædedrukne Gværmerier.” Bagg. 50 
efuld, glæderig, adj ſom bringe 

Glæde, meget glædelig. nj 
(Glædesfær)) en. glædelig Færd, Ka 
venhed, Tildragelfe. Af den Forandnt 
Gladefærd.“ Bording, . 233. ' 

klar, adj. klar, tindrende af Glad. ( 
Diet. Rahbek.)gladeles, adj. få! 
uden Glæde, ſom ingen G. har cl. Mt 
ger. (Rahb.) ”Dit Livs fatigfte Hiebli 
mod hvilte Alt ſynes dig tomt og gig 
left,” Mynſter. Clædefang, en. OM 
i Anledning af en Glodesfeſt ell. glæke 
Begivenhed. Gladeſtritz, et. ER 
fom . frembringes v. en plubſelig 1. P 
GG. Slædeffud ell, Glædesffud, 1. & 
fom løsnes t. Tegn p. offenttig cl. p. TE 
res Glæde over noget. " glædeffv, 
fom ſtyer, er en Fiende af Glæden. (2 
olm.) ”Stal j bolle m!s 6 i. 

glodeſty mit —*8*— uffe." Rabb. 
deffygge, ens poet. noget, ſom fun 3? 
bildningen vifer og ſom Strode; indtil 
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Gladeßygge — GOlsd. 

ede. ad Doerabe v Dromme faae 
ledeſtyggen fat.” A. Stub. . ” glædes 
m, ad). ſom er uden Glæede, uglad. 

fold mit glædetomme Hierte — med 
indet af din yſt.“ Bagg. "Den Forlad⸗ 
j Hjædetomme Cenfomhed.” Mynſter. — 
Glæadesbud, eh Bud, ſom forkynder 
gladelig Tidende. ”Jeg iler at forky 
lædesbud.” Ohlenſchl. (Salder Gla⸗ 
seg, en. Dag, p. hvilfen man nyder, g 
. tilforn har oplevet en ſtor, ufædvanlig 
En Glædesdeg f. hele Landet. Af 
enner jeg en Sfare fandt I mine lyfe 
ledesdage.“ S. Blicher. Gladesfe 
. Deitid, ſom holdes i Anledn. af en 
x Glede. “Denne Nation betragtede 
ledesfeſter ſom en politiſt Sag.” Cas 
lt, Glædesgraad, en. Graad af 
læte; Glædestaarer. At fælde Glades⸗ 
sad,” Ohlenſchl. Gledeshaab, ets 
mab om en foteſtaaende Glæde. (Øhlens 
leger. Glædesild, en. Ild, fom 
tændes t. egn P. en offærlig Glæde; 
tr: Loſtild, Fyrvorkeri. lædesklaug, 
. Glæœdeslyd. »Hyorfor toner ci Slæg. 
slang?” J. 8, Heiberg. lædeslyd, 
Lyd, fom vidner om Glæde, ſom frem⸗ 
iages v. Glæden, Og hilfes fra bvett 
fam. blandet Slædeslyd,”; Rein. 
fmcaltid, et, M. ſom gives då: en Gfær 
fag, v. en Glædesfet…. lædesord, 
gledelig Tale ell. Cfterretning, ”Dg 
fang de to fra Bræffet v. dette Glædes⸗ 
NV” Ohlenſchl. Gladestaarer, pl. 
Mm cen udgyder af pludſelig cl. overvæfs 
Glade. lædestegn, ct. det, der 
mer om Glæde, der (feer, bruges t. Tegn 
Glæde, Gledestid, en. Tid, hvori 
då nyder en ſtor, meer end fædvanlig G. 
de glemme i denne forte Ølædestid deres 
agvarige Zrældom.” Schytte. Glædess 
ke, en. Fime, ſom tilbringes i Glæde, 
lædesvarfel, et, noget, —* bebuder 
eller en glædelig Begivenhed. (Grundt⸗ 
) = glædelig, adj. ſom medfører, 
narſaget Glæde, ſom er t. Glæde. Cu - 
kåelig Dag, Tidende. 
lede, va a. og rec. 1. [Ist. hlæa.] 

me glad, væfte Glæde hos. At glæde 
! ffale Glæde) ved, over noget. 
lædffab, en. d. f. f. Glæde; ifær uds 

lle Glæde, Lyftighed. (næften forældet.) 
ra alle Hførner fløj mig Blædffabs Lyd 
Rade.” V. Bull. ”Forbi for mig er 
Im , al Glaedſtab jeg forfas 
I Rabbet, == Slædffabsbud, et. Bud, 
n bringer glædelig Tidende. Glad⸗ 
bedag en. Glædesdag. (Moth.) 
Øllet, ens pl.=er. [Isli. Glåd.] 1. em 
en Brand, et Kul, ſom gløder, eler 
braf de vandagtige Dele ere dortdunſtede, 
T de brændbare vedligeholde Ilden. (f. 
ml.) Diffe er ere ikke ret udbrændte 

881. … 

Gladhede. 

Glæ⸗ 

beſtadige ved at gnide. 

Slad — Fpabre. 

at de have endnu dandggkige Dele v. fig 
pg give Røg. 2. bruges det om difje Slagẽ 
metalliſt Kalt; hvoraf Solvergled (egentl. 
Blyglod.) = glodhed, adj. hed, ſom en 
Slod, gloende, G e, en. den 
Hede, ſom et glødet Legeme har, gloende 
Hede, Jernet, Metallet varmes indtif 

Gladild, en. Ild, ſom ved⸗ 
ligehoides ved Gloder. Modſat Lucild 

drod, adj. rod, ſom Glodild ell. ſom 
glodet Jern, luer—edd. 

løde, v. a. gg a. 1. giere gloende £ 
Ilden, opvarme noget t;-den ſterkeſte Hede, 
fom det fan modtage, uden at ſmeltes eller 
blive t Aſte. At glede Jern, Staaltraad, 
Xt. gløde Kul ud, fade dem udbrændes 
At glede Viin, Brændeviin ud. (Moth 
y udglode.) — fipurf, ophidſe. »Ei den, 
om gzloder op t, Vrede Frænders Barm.” 
S. Bull. 2. v. n, være gloende, opvar⸗ 
mest £. Glaedhede. Naar Jernet gløder 
fint. være giennemtræœngt af en ftært Fo⸗ 
elfes bvoraf adj. v. glodende, meget hefs 
tig; En glødende Andagt, Klærlighede 
8. uegentl. lyſe, ſtinne, med en bluſſende 
rød Farve. .”Liig-Øftene Gol — der ſnart 
fremtræde vil, i gyldne Glands at glode.“ 
P. n. Frimann. ”Sfoveng. Sant.og alle 
Sakter gløde.” S. Blicher. — Ølgdnin 
ett, Gierningen at glode. Jernets Glo 
ning i h 
i addre, v.n.1. [ISK gudtra, ffiælves 

. Ex. om Zænderne, ] ind. Tale: knurre 
maaftiænde, være vredladen. (Om Andené 
Reft… Math.) jvf. ſyadoͤre. ' 

Gnald ell. nalde,“ en. pl. æ er. el, 

en Smule, et lidet afbidt Stykke. , 
Ønelde, v. a. 1. [af Gnald, ell. fre« 

quent. af gnave.] pt, gnave fmaaligen 
i el. pan noget, — Gnalding, en. pl.-er. 
d. ſ. ſ. Gnald. 

Gnaſke, v.e.1. bide, gnave p. noget, 
fom knaſer imellem Zænderne. (V. S. O. 
egenflig et v. frequent. af gnave, ſom 
tradſte af træde.) - 

1. Gnav, et el. en. J daglig Tales 
en Perſon, ſom idelig gnaver, knurrer eller 
ſtonder. — 1 

2. Bnav,n.s. Et Slags Spil m. Brik⸗ 
fer, fom de Spillende ombytte hos hver⸗ 
andre. At fpile Gnav. = Ønavbritte, 
en. En af Brikkerne, der hare t. Gnav⸗ 
ſpillet, ſom giemmes i og under Spillet 
tages op af Gnavpoſen. , 

Ønave, v.a.1. [Isl. goaga.] 1. ſoge 
m. Zænderne at bidg cl. pille noget af e 
haardt Legeme. At gnave paa er Been. 
Muſene have gnayet Often. Faarene gnave 
Barken af de unge Træer. 2. uegentlig: 

Kaſſen er bleven 
gnavet undervejs. Støvlen: har gnavet 
min od. Rebet er gnavet over. 3. 1 d. 
Tale bruges gnave ſom v. n. for: knurre, 

e 
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då Mk Fr … ” 

torft, da bliver han t. en 

Gnaben — Gnler. 

ſtleende, give Ondt af fig (tale ifde om. 
Moth.) = Deraf: gnaven, adj. vranten, 
fortrædelig; ”fom ppleier at fmaafflænde ; 
men Fog itfe m. fine Ord ſaarer, ſom den 
Bidife.” Miller. (dagi. Z.) ”Da rynted 
Fergekarlen Brynet, og mumled gnaven 
ſit Stiæg.” Ohlenſchl. REE 
” Ønegge cl. grægge, v. n. 1. [X. 8. 
hnægan, hinnire. Sp. gnigga.] ſiges om 
BDeftens fagtere Byd, naar den fattes Foder, 
ell. ved andre Leiligheder, f. Ex. Hoppen 
ad fit Fel; el. nqar en anden Heſt kom⸗ 
mer FR HIoe En Deraf Ordſpro⸗ 
get: ”Heft ftaaer tidt hos Hs og gnegger 
hd palm.” (Moth.) s uge" 
. Gnid, et. pl. Gnidder. Lufeæg. — gnide 
bret, adj. befat med Gnidder. 
s - Gniddre, v. a. 1. ſtrive noget nderlig 
fmraat og tæt ſammen. Gniddret Serift. 

Gnide, v. a. gnedz gneden, gnedet. 
[J6l. gnya. A.S. gnidan.] bevæge, rive 
en Ting haardt og ofte frem og tilbage pi 
Dverfladen af en anden. At gnide Sæns : 
derne. At gnide en Kaarde f. at faae den 
biank. At gnide Kisd m. Salt. Gnide 
Legemet m. et Klæde. At gnide ind, gnide 
ud 2: bringe ind, ud v. Gnidning. Gnide 
Salve ind I Huden, Gnide Pletter ud af 
Sel. Koen gaider fig p. Pælen. = Gnis 
deſteen, en. Steen el. Glasklump, hvor⸗ 
med man gnider noget glat. — Gnidning, 
en. pl.-er. Glerningen at gnide. — Grid: 
fe en. (br. fun om at ”ftæve Tænder,”) 

ænders Gnidſel. . . 
Gnidſt, adj. Forinodentt. af Nid. Yet. 

nidskr. Sv. nidsk, nisk. J gå. Svenſt er 
Niding ogfaa en Gntier; ligefom Nytbing 
i NordsEnglandé Almue Prog] meget gier⸗ 
vig, i hel Grad karrig. »Den, ſom ikke 
blot i enkelte Tilfælde, men idelig gnier 
p. Pengene, Dan er gnidſt.“ Y. E. Muller. 
— Deraf: Gnid „en. ud. pl. en til 
bet Smaalige dreven Gierrighed. ”pun 

Spioſt hed Navn af fimpel Spar⸗ 
forbed.” P. M. Troiel. 

Gnidffe, v. n. 1. [af gnide.] At gnidſte 
m. Tenderne, ffære Zænder. (Moth.) 

nie, v. n. 1. har. udøve overdreven 

Sparſomhed ell. Snieri, (d. Tale.) »Vi 
maade ci gnie meer paa voreg Proviant.“ 
Holt. P. Pears. 
Gnier, en. pl.se. [f. adj. guioſt.] den 
fom er gnidſt, farrig. - "Stiger, 

t. at anvende Pengene t. fin egen Neds 

- (Dniepind, i dagl. Tale: en Gnier.) = 
gnieratztig, adj. ſom ligner en Gnier, 
paſſer fig for en Gnier. *En velhavende 
Handelsmand, pym hegten er gnieragtig 
el. edſel. Sneeb. — Deraf: nicragtigs 
hed, en. ud. nieri, et. gnidſt, 
guieragtig Handlemaade. 

Gnier. Muͤller. 

Gnikle — od. 

Bnit?e, V. & 4. ſmaagnide on 

(Odbexs.) 7777 
Gniſt, en. pl.- er. [JS Neisti.] 

fange liden Deel Ild; Iddgniſt. Flir 
nen giver Snifter for Staalet. Giv 

en Ø. Ild. *Derſom du blæfer pas 
Gniſt, flal den ovtændes.” Gir. &, 
— figurl. Ikke en Guiſt af Haab (iffe 
mindſte Deel.) ”Stundom tindrer en 6 
af Haab t hans Hierte.“ Herz. — Gr 
vegm, en. ud. pl. En flor Mangde 
faldende Gniſter. (Ohlenſchl.) 

niſtre, v. mn. 1. (har.) 1. br & 
fler fra fig. Ilden gniftrer p. Xenen. ”2 
niftred Ild og Flammex.“ Øhlenfdin 
”Dan levned fun gniſtrende Cmui 
Grundty, ”Haveté vilde Fraade Rig 9 
p. tufind, vrede Bolger guiſtrer.“ Font 
Z. figurl. tindre. Hané Dine gnuiſtrede 
Brede. (Ufædvanlig er Brugen fon v. 
"Diet gniſtrer Sævn og Had.” Thoen 

Onittre, (8. S. 0.) f. Frittre. 
Gny, et. pl. d. f. [Is Gnyr.] 

Bulder ell. Stsi. »Da blev for Bil 

Øny.” Ohlenſchl. Deraf: 
Bod ad, n. og 8* comp. å 

[Isi. —* n 6. 
E. good.] "I Alm. fon er f 

ledes beſtaffen, af det opfolder fin benf 
fvarer t. fin: naturlige Befemudf, ! 
den tilborlige (phyſiſte ell. morale) Få 
kommenhed eler Dygtighed. — Blant! 
mange Bemeerkelſer, bet modtager få 

lte Tilfælde, fan nævnes: 1. ol 
uldkommen i fin Gierning. (Modfat: I 

Digter, X 

hår nok, 2 og 1, b.) - Det er godt mt 

arrighed Skib, $ 
faa høit, at den Rarritze endog foler Ulyſt 

uforfalftet; it, oprigtig, uſtromtet. 
Bulb, | e Den 



Ged. 

Fa god Ben, Ehriſten, Patriot, 4. bru⸗ 
lig, tienlig. En god favn. Godt Toms 
set f. Huusbygning. Dette Temmer er 
odt til Skibsknæœer. Denne Kiole er god 
at af veife med. At komme f en god (bes 
silig) Tid, J god Aid, betids. Det er 
nåea god Tid, tids nok. Det har god 
tid, det hafter-el. 5. gavnlig, nyttig, fors 
telagtig, fund. Det er godt f. Helbreden, 
Raven, ZDinene. Aeg holder det for gode. 
it gode Raad. — Det kom mig til Gode 
til Fordeel) at jeg var ældre end han, 
Det er og en Velgierning, at giere den 
1 de, fom nødig fager imod fit eget 
zavn.“ B. Thott. At gisre fig stil Sode 
r. nøget (nyde lekker Koſt.) jvf. tilgode. 
.suftelig, heldig, iykketig glædelig. Sode 
ider; go Zilitand, gode Omſtœndighe⸗ 
Ty god Bind. En god Tidende. Et godt 
dfald, Tegn. Jeg fom her ien god (heldig, 
eleilig) Tid. At fige noget i en god (hel⸗ 
ig) Tid, Time (fausto omine.) å 
jag! God Mat! (At give nogen en god 
ag 2: itfe agte hans Vrede ell. Trudſel.) 
bod Taar! en Hilſen, naar man drifter 
inanden til. 7. frugtbar. God Jord; 
øde Aar; en god Hoſt. Sæden ſtaager 
odt i Yar. 8. rigelig, fotdeelagtig, bes 
delig, form ev i Mængde cl. i hel Grad. 
Sydt udkomme; en god Neringsvei. En 
od Deel Folk. Gode Renter, Indkom⸗ 
T. Han fik gode Midler m. fin Kone, 
Jet er en god (rum) Jid fiden ; der ér 
adau et godt Stykke Bel t, Byen. At 
ave god Jordeel af” noget. Han fik et 
ode Stød. Give cen et godt Ørefigen. 

mer. Det var en god Løgn, han der fors 
alte. Han er en god Svirebroder.) 9. 
chagelig for Sandſerne; ſmuk. Det har 
n god Smag, Lugt. Han holder af god 
fetfer) Mad. Godt BVeir. At fee godt ud. 
it godt Udfeende; en god Udfigt. 10.1 
wralſt Henſeende (fudjective): ſom vil 
et Kette, ſom vil alle vel, ei føler Til⸗ 
anielighedet. at flade ell. gisre Uret; vel⸗ 
anfende, velmenende, En god og from 
Rand. (fvf. from.) — it. ſom udtinder af 
n ſaadan Egenſtab (modf. ond.) ”Det vi 
falde, ikke fordi det er Srugbart, men 
ordi det har Værdi og for figifelv, kal⸗ 
es i Sœerbeleshed godt.” Måler. At ville, 
ræbe efter, elite det Gode (modfat: Syn⸗ 
en, det Onde.) "Der gives noget, ſom 
aldes det Gode, fordi det vifer fig ſom 
oget, hvis uafhængige Bærdi of umiddel⸗ 
art føle” Muller. Et godt Hierte. At 
enke godt om cen; handle gode mod cen. 
jøde Handlinger, Sæder. En god (ſem⸗ 
elig) Opfsrſel, Omgang. 11. velgis⸗ 
mde, godgisrende. At være god imod 
nm, imod den Fattige I: giore vel imod. 
un gior meget Godt (giver meget til 

. ad . 
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EnDog om (aftværdige Egenſtaber og Vers 9 

God — Sorrzisrende 

Treengende.) 12. heraf end vid 
vaagen, velvillig; mild, folelig, 
dig, heflig. Hun er mig ikke god. 
rig - Mand er Ingen god, og 
værft” Oedſpr. Gan er gød at co 
ut tiene: En god Herre mod fin: 
lone, Cieneſtefolk (modſ. ſtreng, 
Bon guder, god Son (3: der 

fine Pligter fom foder ſom Søn 
en god Billie 2: frivilligen. fan 
itfe m. fin gode Billie. At tale g 
ten, fvare godt At give gode 

pet f. Penge og- gode Ord, At 6 
gten 

od 

Dannemænd, i vovſproͤget: 
vederhæftige Mænd, . (Rigets, . 
gode Mænd, tilforn: de Adelige, 
perſte, Fornemme, Optimates.) 
Udelig, ſikker; it. fom-indeftaaer f 
god Betaler; gode Vexrler. At v 
(være Borgen) for noget. 16. i 
ſteerk nok, dygtig til. Gan er ikke 
at bære det, for at reiſe fig af 
for at bevife hvad han figer, ”Ct 
fom han ikke var god for, tilbø: 
udrette.” B. Thott. »Ikke Blender 
ød for af være Høvding.” P. € 

17. af en vis Værdi; agtbar, vær 
"holde fig for god't? noget. Det er 
t. faadan Brug. Enhver er god f 
har fin Bærdi. 18. deelagtig, 
De vare lige gode om Byttet, 0 
Misgierning. 19. let, ikke vanſtel 
er god at faac I Tale. Dette Bi 
ikke godt at hugge. fan har god 
giore det, Det har gode Deie, i 
gode Deie (det finder fig let, ho 
Vanſtelighed; Eræver ingen Saft.) 
der gode Raad til (det falder ikke 
ligt, ikke foftbart at fraffe, art 
20. billig, ikke dyr. Godt Kisb. 
tzod at handle med. 21. vedborl 
lig, rigtig. At giore god Rede fo 
Dette ev mig god Betaling. (f. 
Godt!) = godartet, adj. ſom 
od Art, Beſtaffenhed. (modſ. on 
n godartet Feber; godartede 

— goddædig, f. godgiorende, velg 
— godgiorende, ad). v. ſom gig! 
godt imod Trængende; velgigrend 
er godgierende, ſom gferne und 
Nobdlidende; den er velgiorende, 
vender fin Virkſomted t. Gavn 
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Medmenneſker. Muͤller: Godgieæxen⸗ 
hed, en, den Egenſtab, af være godgis⸗ 
vende; Udsvelfen af velgierende Handlin⸗ 
når. —- Godhed, en. ud. pl. 1. den Egen⸗ 

ffab ell. Bejfaffenhed ,. at være god, at 
' have den tilborlige Fufdfommenhed (fan 

Åtte bruges i alle Adjectivets Bemærfelfer, 
og ev ifær indſtrænket fil 2, 6, 9, 10 og 
41.) 2. Velvillie, Bevaagenhed. At ans 
vefale fig i, at misbruge eens 
8. Velgierning, Tieneſte. (her bruges ogs 
fan pl.) — godhiertet, adj. ſom har gt 
godt, Hicete, ct deeltagende, medlidenda, 

men tfær hlelgfomt Sind. »Vel veed jeg, 
du troev mig. viften from , godhigrtet 
Taabe.“ Evald. (Fiſt.) (Ogſaa? godhier⸗ 
tig. Moth. Oeld den — ſom den daglig 
ſtüffede Godhiertige er kicrero, end. den 
Baardhiertede.“ D. Tilſt, X. 644.) Deraf: 
Sodhiertighed, en. ud, pl. (Moth.) “Ikte 
Svaghed., ikke Fuffet Eftexgivenhed, ikfke 
Aandens Ladhed er ſand Sodhiertighed,” 
D. Tilſt. x. 644, - godlidende, adj. [Sof. 
godlatr.] venlig, mild, iſer af Aaſyn og 
Adfærd 3 (hovplgtt bra; dette adj, I Borges) 
* godlidende Mand, Kone. Dette Beføg 
ng Bektendtſtab — var faa fimpelt, natur⸗ 

"digt og godlidende.! Bagg. (£abpr. I, 244,) 
modig, adj. (T. gutmuthig.) 38 

indet, godlidende, venlig, hiertelig. Der 
Hiertet gode, velvillige, mod ſine Med⸗ 

menmneſter velgigrende Mand er derfor ikke ſi 
edtid godmodig; men fan undertiden bære 
ubehagelig, fraſtodende I fit idvortes, ”En 
godmodig Mand er derimod den, hvis 
Tale og Adfærd røber, at han er ftemt £. 
Velvillic.“ Miller, Deraf: Godmodighed, 
en. ud. pl. — godfindet, adj. godmodig. 
(Moth.) godtalende, adj. v. fom taler 
godt, venligt t. Andre, (V. S. O.) gods 
troende, adj. v. fom i Følge egen Godmo⸗ 
dighed og Wrlighed troer enhver vel; tros 
ſtyldig. ”Du fandt Menneſtene anderledes, 
end din alt for: godtroende Forventning 
lovede.” Mynfter. Sodtroenhed, en. 
Troſtyldighed. (8. S. O.) godvillig, 
adj. ſom gisr noget med god Villie; ſom 
gierne vil tiene Andre. »Hans Rygte vat 
faa fordeelagtigt — at de flefte Øer gods 
villigen gave fig under hans Regiering.” 
Guldberg, ”Gisre Forældrenedet ikke gods 
villigen, har Staten Slagt at tvinge dem 

" Bertil,” Schytte. Godvillige Vidner (D. 
Lov. 1,13. 3.) 3: Vidner, fom møde i en 
Sag uden Stævning; forſticllige fra: vil 
lige Vidner. ”Frivillig ſiges om den, der 
gier noget uden Tvang; godvillig, af 
Lyft,” £. Heib. (Det ſidſte medfører Derfor 
mere Begrebet om Selvbeftemmelfe, end det 
førte, jvf. Millers Synon. I. 198.) God⸗ 
villig ſiges undertiden ogfaa om den, der 
gt feielig af en godmodig Svaghed. “Han 

rikker frivilligt figer man om den, der 

- . ha) 

sø 

Godhed, 1B 

"GSodvidig — Godt. 

ikfe fletter om at fade fg-nsbe : godv 
ligt, om den, der gior det df Feteligt 
mod Verten ell. Selſtabet; gierne, for 
han finder Smag deri,” 2. Heib. — £rra 
Godvillighed, en. ud, pl. (B. Thott.) 
BGode, et. [Cti nyere Tidindført & 
hvis pl. Goder ogſaa er brugt af Vogl 
1. en god Ting, det, ſom uydgier ell. fra: 
mer Mennefteté moralſte el. phyſiſte &: 

anum.) Det heieſte Sode. Sundhed 
tv et ſtort Gode. ”Kiærligen her & 
ſmykket Jorden omkring 06, og latet 3 
bringe 0$ fit Gode.” Mynſter. 2.30 
Godi. (m. Art: en.) - Gavn, Notte, Qaa 
Det gior aldrig Gode, gisr ingen G. 
(Moth.) Hvad Gode fan du have tra 
ſſielden.) Jeg vil suite, det maa bli 

mme han til Gode. WVores Fadt 
dend & meget Gode og Gavn.” Bie 
Saro. 350, "Den Daab, dig felv til dd 
om, bin Mund hør aldrig tale om.” Io 

UGvf. —8 3. det Gode Taf adj. gå 
bruges i adſtillige Udtryk, Af det Gode 
af et godt, velvilligt Sind. — Ra 
Gode, a) med Hoflighed, p. en god Maa 
b) med fri Villie, govvilligen. £. til Go 
At holde een noget til Gode, 2) bart en 
med. »Hvo fan holde den en Laſt nl de 
der af Forfæt, m. beraad Hu begager 
ften?” Schytte. B) giemme, holde neg 
tilbage f. cen t. en følgende Tid. — At gi 
g til Gode, pleie fg m. Mad og di 

5. til Gode, adv. (helft i cet Ord: tũgod 
At have noget tilgode hos cen (have Cid 
fordring paa cen.) 

Goderaad, n.s. pl. ct Slags Baklehſ 
(f. god, 19.) oderaadsjern, cl. 
gejern, hvori Goderaad bages. 

Godhed, f. ovenfor under god. 
Gods, et. [af god.] 1. ud. pl. Qi 

Formue, Ciendom. Rorligt, urstligt ØS 
uretfærdigt Ø. ”Giv mig Folket, eg! 
Sodfert. dig.” 1 Mofe B. 14. ”Dekrd 
begiert Rigdom, Gods og Ure.” 2 Kre 
1. 11. (f. Arvegods, Bernegods, e£. I 
2. ud, pl. Barer, Kisbmandegote, ER 
ladning. Det er godt Gods (gode La 
Skib og G. — Sods kaldes ogfaa, må 
techniſt Udtryk, Metallet fløbre Ref 
Arbeider. ”SKanoner m. fuldt Gode. 
Overgods.) 3. Gods, pl. Dot 
Jordetendém , Jordegods, Landgods ( 
deles et ſaadant, der beftaaer af pre 
gaard og Bondergods.) Et adeligt Ore 
Stamgods. Goðſets Bønder.— Da 
Godseier, en. den, ſom ev Vier af 
Gods, Jorddrot, Herremand. 

Godt, adv. (f. under god.) — 3 
T. br. det ogfaa for rigelig, naar et Mod 
en Storrelſe udtrykkes. Gan er go 
halvt Hoved bhøtere. Der var godt 
Skieppe over Maalet. 
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Sodt — Soldes. 

Godt! bruges happigen, ſom et Slags 
draabsord, en Yttring, hvormed man 
fatder ell. indgaaer noget, el. blot tils 
endegiver, at man har hert, hvad en 
uten figer. II fidfte Tilfælde ogſaa: det 
godt! 

odtbefindende, et. ud. pl. vilkaarligt 
itisn cl. Skionnende, Beſtemmelſe efter 
gen Billie, eget Totfe. ”Mugt t. gt handle 
ter fit Bodtbefindende.”” Cilſchow. At 
te noget komme an p. eens Godtbefin⸗ 
ende, »Han maa lade Alt beroe p. hans 
erres Bodtbefindende.” Birkner. 
Godte el. gotte fig, v. rec. 1. gisre 
g tilgode (m. Mad og Drik;) fornoie fig, 
ade Behag i. ”Zrodé al den Beqvenunes 
ghed og Magelighed, hvori man der bes 
andig fan gotte fig.” Bagg. At gotte 
g med, ved en Flaffe Biin. At gotte 
g (more fig hierteligt) over et lyſtigt 
ntfald,e ' 
Godtgiore, v.a.3. (f. gisre.) 1. gien⸗ 
jelde, vederlægge, erſtatte. At godtgiore 
n noget i fit Regnſtab; godtgiore een 
ins Udlæg. 2. beviſe. At godtgiore et 
tſagn. »At godtgiere fin Herkomſt.“ 
afth. == Godtgierelfe, en. det, hvorved 
get gisres godt igien, Vederlag f. et lidt 
ab, ell. for noget Ubehageligt, fom er 
endet, ed. tilføiet cen. (jvf. Erſtatuing, 
sldejftgierelfe, Dederlag.) .”Godtgiøs 
lfe udtryffer et mere ubeftemt Begreb, 
'd difje Ord. Den, ſom erholder en G. 
iver derfor iffe altid ſfadeslos, mindre 
ldeſtgiort. — En Moder kan. fine Børne 
iærlighed finde Erſtatning f. de Sorger, 
im har havt f. dem; "men om Godtgio⸗ 
lſe tan her itke være Tale.” Miller. 
GSold, adj. [Isl. geld.] i. ufrugtbar. 

olde Marker, Agre. »En gold og øde 
rund til Frugtbarhed oplive.“ C. D. Biehl. 
Golde Strage ↄ2r uden Ar; golde Ar; uden 
igrne; golde Grene, ſom ingen Frugt bær 
; Vandgrene. (Moth.) 2. Om Kreature, 
m ci give Melk, el. ikke ere drægtige. En 
d Ko. At malfeen Ko gold. Koen ftaaer 
åd i Aar 2: har ei været m. Kalv. ”Gold 
e var aldrig Ørife god,” Ordſpr. (Moth.) 
Goldamme, en. et Fryentimmer, ſom 
ster og paſſer et Barn, men uden af 
re tet Die. — Goldax, et, 1. Ax uden 
ærne. (VB. S. 0.) 2. en Gresart af 
298ets Slægt med ferradet Ar (Byg⸗ 
æg; Fandens Ar.) Hordenm murinum, 
Goldhed, en, ud. pl. Beſtaffenheden, 
være gold. — Goldkorn, et. fvangt, 
rugtbart Korn. (B. 6. O.) ldmel⸗ 
t, adj. figes om en overlaben Ko, ſom 
n malker lidet. 
Goldes, v. n. pass. IIsl. géldaz.] blive 
(d, Holde op af give Melk; miſte fin 
je. (Moth.) 
Gomme, en. f. Gumme. 
Danf Ordbog. 1. 

.— 885. 
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Sraa — Graadiss. 

Graa, adj. pl. graae. ISol. grår.] fom 
har en Farve imellem fort og hvid; meer 
eller mindre blandet af begge. Lyſegraa, 
aſtegraa, morkegraa. Øraa Luft, graat 
Beir 3: tykt, mørkt, ſtyet. At vende det 
Graae (det Lodne) ud 3: blive vred. (Moth.) 
Bonder ere ei Gæs, for de ere grage.” 
Ordſpr. Du ſtal falde ham graa og lade ham 
gage (J:ei kunne giore ham mindſte Skade;) 
"en Talemaade. S graablaffet, adj. ſom 
har en blakket Farve, der falder meft i det 
Graae. graabliſſet, adj. graa m. hvid 
Blis i Panden (om Avæg.) Graabro⸗ 
Ore, pl. kaldtes tilforn Franciſtanermun⸗ 
kene, af deres graae Kapper. (Deraf: Graa⸗ 
brodretitte, ⸗kloſter. Graagaas, en. 
Vildgaas. graagrimet, adj. gran, m. 
hvide ell. ſorte Streger over Hovedet (om 
XAvæg.) . graahaaret, adj. fom har 
graa Haar (ſſoer Hovedhaar.) traa⸗ 
ielmet, ad). graa m. hvidt Goved (om 

æg.) graahovedet, adj. graahaas 
ret p. Hovedet. graahærdet, adj. (Jol. 
rahærdr.) graahaaret (figes fun om dem, 
fm eve det af Alderdom. Det ufædvans 
lige og nye v. dep. at graghærdes, blive 
graahaaret, forefommer hes Hertz. Befr. 
Iſxr.14.) graaklædt, adj. v. iført graae 
Klæder. graaladen, adj. ſom falder £ 
det graae, noget graa. Gréamunk, en. 
Franciſtaner. (forældet.) Øraafei, en. 
En flor Fiſt af Torfteflægten. Graa⸗ 
ſtimmel, en. En graafpættet Heſt. f. Skim⸗ 
mel, Øraaffind, et. graat Skind af 
vilde DHYr. graaffægget, adj. fom har 
graat Steeg. Graaſpurv, en. den als 
mindelige Spurp. Fringilla domestica. (ſ. 
Suulfpurv.)  .greafpættet, adj. hiſt og 
her graa; hvid m. graae Spætter ell. Plet⸗ 
ter, Ørcafteen, en. Kampeſteen. graa⸗ 
ftribet, adj. forſynet m. grage Striber i 
hvid Bund. graatavlet, adj. hvidgraa, 
m. ſtore, morkere Pletter. En graatavlei 
Heſt. Graavark, et. Pelsvort af Graa⸗ 
ſtind. graasiet, adj. ſom har graae 
eller graalabne Diue. = Øraahed, en. 
ud. pl. Beſtaffenheden at være graa. 

ragd, ef. ud. på. [Jel, Gråtr ] det, 
at græde, at fælde Taarer. Latterog Graad. 
At brifte i G. = graadblandet, adj. v. 
blandet m. Graad. ”"Øraadblandede Suk⸗ 
ke.” Herz. Sraaddug, en. poet. en 
mild, ikke heftig Graad. ”Da Veemods 
føde Graaddug turde rinde.“ S. Staffeldt. 
graadfuld, adj. fom græder offe og mes 
get, har megen Øraad t. Folge, ”Mod 
Himlen hver et graadfuldt Øie hæver.” 
Fr. Guldb. raadfyldt, adj. v. fuldt 
af Taarer. ”I ſorgfuld Stilling, m. neds 
beiet Hoved og graadfyldt Øie.” Foerſom. 
Graadhulken, en. En voldſom, hulkende 
Graad. (Bagg. Labyr. II. 119.) graad⸗ 
les, adj. ſom ei fan græde; ell. ſom in⸗ 

(25) 



Graadlos — Gramſe. 

gen Taarer medfører Oraadlos Sorg. 
vDa fad m. graadlos Gyſen en Moder.” 
Herd. ”Det ſtirrende Øie graadloſt hvis 
ler paa Faderens Liig.” Samme. 

Graadig, adj. [af ISL, Gråd, Graadig⸗ 
hed.] ſom ſpifer med flor Begierlighed, 
flugen, ſſugvorn. At være graadig til fin 
Mad. — figurl. beglerlig, meget bigende. 
Øraadig efter Bifald, Magt, Ære, Rigs 
dom. LM Noliſomhekens ftile No graa⸗ 
dig Lyft t. Meer fig tabte,” Baggeſen. = 
Øraadighed, en. ud, pl. 1. Beſtaffenhe⸗ 
den at være graadig; Slugvornhed. 
fionrt. umættelig og laftværdig Begierlig⸗ 
ed, Vindeſyge. ”Hadede af Bønder og 

Borgere for deres nedrige Graadighed.“ 
Schytte. 

Graane, en. pl.-r. [af adj. graa.] en 
grad ell. mørt Sty, (Colding.) 

Øraane, v. m. 41 (Hhar.) blive graa; 
” ell. være graaladen (ffær om fuften.) 
Nolig var det Elart; men nu begynder det 
igten at graaue. ”Som den graanende 
Taage, Vindenes Dragt, Liliernes Natte⸗ 
fin.” Evald. ”Ligefom Nattens Skygger 
forfvinde f. den graacuende Dagbrekning.“ 

" Kampmann, (hvor gryende var et bedre 
Udtryt.) 

Grad, en, pl, - er. [Sat. grådus,] 1. 
Beſtaffenheds Storrelſe og Beſtemmelſen 

af ſamme; Maal p. en Tings Egenſtaber. 
J vinge, hoi Øreds i lige, i ftørre, mindre 
ØB. Brader i Sundhed, Styrke, Lærdom. 
Ti Graders Kulde, Varme (efter Indde⸗ 
lingen p. Varmemaalere.)2. I Mathes 
matifen: den 360de Deel & en Cirkel. En 
G. i Wquator. 3. academiſtk Xrxestrin. 
Magiſtergrad, Doctorgrad. 4. Grad 5: 
Led, I Sſlogtſtab. = Øradbue, en. et mas 

thematig Redſtab; en Quadrant. Grad⸗ 
, maal, et, Maal, hvorpaa Grader ere afs 

fatte. radſtok, en. et Slags Grad⸗ 
maal, ſom bruges t. at beſtemme Styr⸗ 
fen af Brændeviin. — gradviis, adv. 
Grad for Grad, lidt efter lidt. 
"Gram, adj. IJel. gramr. 4. 6. gram, 

— furiosus, molestus. Graman, ira.) mes 
get vred, fortørnet, flendſt. At være cen 
gram. "Gram og vred.” Ohlenſchl. Helge. 

GSrammatik, en. f. Sproglære. . 
Ørame, et. pl. d. ſ. haftigt Greb efter 

noget (m. ænder cl. Mund;) Snappen. 
At tage i Gramo, gribe haftig efter noget 
tilligemed Andre. At fafte i Grams, fafte 
noget i Flæng blandt mange, f. at gramſe 
efter. (Moth.) . 

ramſe, v. a. og n. 4. (har.) gribe i 
Haft, ſnappe efter. Atgramfe noget, gramſe 
efter noget. ”Seg feer, du er vel øvet i at 

» gramfe.” Ohlenſchl. (Aladdin.) [ISv. grab- 
av at ſnappe, rive t. fig. jvf. rapſe, gribe.] 

— ØBramfetag, et. Gierningen at fage ell, 
ſnappe noget bed at gramfe. ( Ohlenſchl.) 

— 

hy 

1 
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2. 

Gran — Grande, 
a 

1. Bran, st. (Stovgran.) f. Grand. 
2. Gran, et. pl. d. f. [Lat. grannm.] 

den mindſte Bægt, hos Apothekere og Gul 
ſmede; Tyngden af et Bygkorn. (Jf 
Brand.) 

3. Gran, en. (langt 2.) pl. - er. Et 
Gran; f Upland Græn.] et i de normlig 
Lande almindeligt Naaletræ. Pinus abies 
= Øranbar, et. pl.d.f. Naalene paa Grau 
træet.  Øranbræder, n.s pl. B. fart 
ud af et Granttræee. Grankogle, en. Er 
nens Frogiemme; Grantap.  Ørengov 
en. S. af Grantreeer. Grantap, en. I. 
ſ. Grankogle. Grantræ, et. ca at 
Gran. Ørantømmer, et. Zommt 
Grantræer. granvoxen, ådj. put. 
en udmærtet lige, rant Vært. ”Dea gt 
vorne Skioldme bandt Nem om hrild 
Arm.” Ohlenichl. | 

ranat, en. pl.- er. 1. en merfcil 
delſteen. [i M. A. Lat. granatus.] I; 
en udenlandſt Frugt; Granatæble. 3. af 
huul, m. Krud fyldt Kugle, forfonet må 
Brandror, fom tændtes med fun, 4 
fordum kaſtedes med Haanden af Grau 
dererne. (Fr. Grenade.) 

Ørand, adj. n. og adv. grandt cl, grant 
[Jsl. grannr.] noie, neiagtig. Etgrendi 
Syn. Jeg ſaae, hørte, veed det græså 
»Svert et Sted den grandt afbifder mis. 
P, £: Frimann. . ”Win Pligt, din Ilm 
grant jeg fiendre.” Fr. Guldb. = forf 
grandgivelig, (cd, grangivolig) adj. mM 
lig, Etendelig, aabenbar. En grenågivdi 
Sag. Det er grandgiveligt, ac hon få 
taget feil. Jeg faae det grandgi 
»Han hørte hende lige faa grandgiv 
fom han havde ſtaaet under Taarnet.” 
Quir. af C. Biehl. HM, 59. Deraf: Gee 
giveli hed, en. ud. pl. (Nolagtighed. 
æfe Etrifter med Flid og Grendgivel 
hed.” "4.6. Vedel.) — grand , 
v. ſom har en god, flarp Horelſe (ivdhet. 
grandfeende, adj. v. ſom har flarpt Ét 
”Den grandfeende Menneſtekiender. Rab 
bet. »HOans grandtfeende. Die gran 
ſtuede den hende omgivende Atmoſphax. 
Samme. (grandſynet. B. 6.2.) 
Grand, ell. Gran, et. pl. d. f. I 

Grand, Gran. Sv. Grand] en meget b 
den Deel, den mindſte ſynlige Dect af degt 
Stovgrand, —8 Dec et Ørn 
Melfen. Jike ct Brand, ifte det mintik 
Bi et lille Brand! Han Lader intet 93 
til Grand (2: han fpilder iffe det mime. 
Moth. - Gtrives ogſaa Øran. ”fudt ad 
fpredt Øran af Gtev.” Fakin. "SM 
Sran, der af. et Vift il Intet Cr) 
føres.” Baggeſen. . 

Grande, en. pl.-r. [Isl. Granni.) * 
bo, gangen ct god Veno * 
”Den ſtal fig felv love, (roſe) ſom bar 
Grander. roᷣſpr. Come br. Hæri Roer 
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' Grade — Graſſat. 

daunen lyſte og Budftikken lob fra Grande 
nærmefte Grande.” E. Storm, »Grande, 
m f Hungers Mød m. Grande deler ſidſte 
kød.” C. Frimann. ”&t ømt Farvel han 
ienkte Sine, og hen t. næfte Brande drog.” 
ein, > Deraf: Grandebrev, et, var tils 
un i viſſe Egne Benævnelfe f. et Slags 
oſtraa. (Et Grandebrev af 1592. ſ. Aaz 
aard om Terninglehn. 6. 248.) Gran⸗ 
done, en. Grendemand, en. Nabokone, 
labomand. (6. Frimann.) randelav, 
Nadolav. (Colding.) ”Ct fredſomt 
tendelev.“ H. BUN. »Blandt bedſte 
ing, ſom Himlen gav, er godt og roligt 
kandelav.” C. Frimann. randes 
one, et. Møde af Naboerne i en Bon⸗ 
tdn, for at afgisre Tviſtigheder. At ftævs 
rs til Grandeſtævne. 
Grandſte, v.a.1. [af grand.] unders 

ige meget nele (epentl. fee noie og nær 
L) "De ſtulle komme p. Aaſtederne og 
er granſte og befigte, hvorledes det haver 
dermed.“ D. Lov. 1.17. ãt grandſte i 

Åriften. (f. eftergrandſte, udgrandfre, og 
f. forffe, der er optaget efter det T., og 
printelig bemærker : at ſporge noie efter, 
un br. hos og £ famme Bemærfelfe, ſom 
randffe, uden Spor t. den af Sporon 
angivne fine Forſtiel.) == grandffelig, adj. 
mkan grandſtes, udfindes v. Grandſtning. 
måftelyft, en. Lyſt, Tilboielighed til 

t grandite, Hans Grandfkelyſt, v. Hvil⸗ 
n han giorde Opdagelſer til de fildigſte 
lagters Nytte.“ Wandal. — Grandſfrer, 
1. pl,-g. den, der ſoger at udgrunde, 
ude, kommer efter v. at grandſte. Saa⸗ 
des: Naturgrandſter, Sproggrandſter. 
7 Grandfferblik, et. Tonkerens Blik ell. 
vnskraft. “Med dybe Grandſterblik det 
ges i Naturens hemmeligſte Bøger,” In⸗ 
mann, — Grandſkning, en. pl.-er. noi⸗ 
ag Underføgelfe; Grandſten. ”De, der 
Aventte al deres Skarpſindighed p. dyb 
Jrendfning.” Mynfter. Ørandffninger 4 
terien, Naturleren. — Deraf: Grandſtk⸗ 
nyscune, en. (2. Rothe.) . 

randt, adv. f. adj grand. 
Granit, en. ud. pl. * Granit; formos 

tati, af kat. granum.] en Biergart, fom 
aemmelig beftaaer af Qvarts, Felds 
ht og Glimmer, og danner de ældfte 
3 heieſte Blerge (Urbiergene) p. Jordklo⸗ 
nm. J loſe Blokke kaldes den hos 06: 
lamp, Kampeſteen, Graaftsen. 
Crante, v. m. 1. (har) yttrelitilfredes 

tt ell. Brantenhed, fom Børn v. Klyn⸗ 
mt, Graad o. d. (ufædvanligt.) ”Ligefom 
! lidet Barn, naar det granter og er 
bintfygt.” Eilſchow. (Philof. Br. 87.)  ” 
Graffet, et formodemtlig af det Lat, 
Fassari -optommet Ord, der bruges i de 
alemaader: at gane, lebe Graffat o: løbe 
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- Afdødes Gravſteder. 

Gealat Gradſo. 

om paa Gaderne, ffær om Natten, og bes 
gaae Uordener. ” 

raffere, v. n. 4. (har.) herſte, være 
almindelig (ſiges kun om Landfarſot eller 
epidemiſte Sygdomme.) 

Grav, en. pl.-e. IJẽl. Groſ. T, Grab.] 
1. gravet Fordybning i Jorden. (jvf. Groft.) 
Ut kaſte Grave i cen Mofe, En Leergrav, 
Sandgrav. — Særd. Ørav (Bandgrav) om 

en Fæftning el. befæftet Stad; Feſtnings⸗ 
rav, Stadsgrav. 2. Hule under Jorden, 

fom vilde Dyr grave; f. Er. Rævegrav. 
3. Letefted i Forden for afdøde Menneſter. 
figur. Død, Undergang, Ødelæggelfe. 
»Mangel p. velordnet Virkſomhed er en. 
Ørav f. Ungdommens Sæder.” Engelst. 
= Øravand, en. En vild Fugl af Gaa⸗ 
feftfægten, der lægger fine Xg i Huller, 
fom den graver I Sand v. Strandbreds 
den; Gravbgaas. Anas tadorna. Grav⸗ 
feft, en. F. fom holdes tilen Afdøde Erin⸗ 
bring, cl. ved hans Grav. (I. £, Heiberg.) 
Gravfred, en. den Fred, fom de Afdødes 
Liig og Begravelfer efter Loven bør nyde. 
At forftnrre Gravfreden. (Violatio sepul- 
chri.) Orſted. Eunomia. II. 102. Grav⸗ 
hule; en. pl.-r. Huleri Jorden, i Bierge ell. 
sie, fom ti. Oldtiden brugtes t. Gravſte⸗ 
der. Gravhund, en. Et Slags fmaå, 
lavbenede Hunde, ſom afrettes f. af ans 
gribe Ræve, Ørævlinge og andre Dyr 
i deres Grave; (Moth) ævlinghund, 
Øravhvælving, en. O. over et Gravfted, 
hvælvet Grav. ravhei, en. pl. -e. 
Jordhsie, ſom nogle Foltefærd i Oldtiden, 
ifær Nordboerne, opfaftede over mærfelige 

Gravkammer, et. 
1, et betydeligt Rum i en Bygning ,- et 
BVærelfe, indrettet t. Begravelſer. 2. i de 
nordiſte Gravhøic: den Steenſetning inde 
i Gøien, fom udgior det egentlige Grav⸗ 
ſted. Grapkiſte, en. Liigkiſte, Dodnin⸗ 
gegiemme, iſer af Steen; Sarkophag. (F. 
Muͤnter.) Gravkors ct. Kors, ſom 
undertiden fættes over Grave p. Kirkegaar⸗ 
dene. Gravlampe/ en. Lampe, ſom 
brænder I cen Grav, ſaaledes ſom Skik var 
hos Græterne og Romerne, Gravlund, 
en. Lund, hvor Gravſteder ere indrettede. 
Øravminde, et. Mindesmærfe, opreiſt 
over ell, ved eegs Grav. Gravmale, ef. 
egentl. d. ſ. ſ. Gravſtrift; men bruges ogs 
faa for: Gravminde. (J. Grabmaal)) 
Øravran, et, Nan, ſom begaaes i Afde⸗ 
des Grave. Øravruft, en. Ruſt, ſom 
æder fig ind i Staal, Jern el. andet Me⸗ 
tal. Ørgyrøver, en. den, ſom begaaer 
Gravran. Gravſand, en. ud. 8— S. 
om opgraves af Jorden; modſ. Strand⸗ 
and. Gravſtri en. pl.- er. Skrift t. 

inde om cen Afded, ſom opfættes over 
ell. ved hans Grav, el. ſtrives i denne - 
Henſigt. GBravſo, en. 1,1 lav Tale⸗ 

(25%) 



Gravſo — Greb. 
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brug: et ſtidenferdigt Avindfolk. 2. ”efter 
Almuens Overtro: et Spogelſe, der om 
Matten vifer fig ved de Dodes Brave, i et 
Gviins Lignelfe.” Moth. Gravſted, et. 
Sted, hvor en Afdod begraves, cl. fom er 
Beftemt dertil, At udfee fig. felv ft G. 
Gravſteen, en. Mindeſteen, ſom lægget 
over en Grav, Ligſteen. Graviue. en. 

. f. ſ. Gravkammer, 1. (Gerz. 162.) 
Sravſtotte, en. Mindeſtotte over en Afs 
død v. hans Gravſted.  gravfætte, v: a. 3. 
begrave, jorde. ravſovn, en. ub. pl. 
Hvile I Graven, Dadsføvn. (Arrebo.) 
Sravtaushed, en. figurl. en meget dyb 
Stilhed el. Taushed. (Bagg.) Grav⸗ 
træ; et. d. f. ſ. Lügtræ. ravvandring, 
en. V. til en Grav ell. imellem Grave. 
(Baggejen. Labyr. 11.98.) Gravol, et. 
Gilde ved eens Jordeferd. 

Graͤve, v. a. grov og gravede; gravet. 
[Sel grafa. A. 6. grafan. Goth. graban.] 
1. kaſte Jorden om cell. op, iſer med en 
Spade; gløre Fordybning i Jorden v. at 
kaſte den op; lede (Band) v. ell. giennem 
gravede Render. At grave i Jorden. Denne 
Jord er ikke godt gravet. At grave en 
Have, en Grav, en Brønd, en Canal. (I 
dagl. Tale neutr. for: rage, rode i. At 
grave i fine Lommer, iblandt Papirer.) At 
rave Bandet bort. At grave et Stykke 
—* fra 3: ſtille det fra v. en Grav ell. 

Groft, At grave en Mark ind 3: indhegne 
den m. Grofter. At grave noget ned i 
Yorden. At grave Jorden om 3: grave 
den p. ny. rave noget op af Jorden. 
Grave Vandet ud af en Mofe 2: ſtaffe det 
ud cl. borg v. gravede Grofter. Bilde 

Dyr grave fig ind i Jorden. 2. At grave 
ind ell indgrave, br. i forſtiell. Bemært, 
om at ſtikke ell. sfære noget I Metal, Steen 

el. andre haarde Ting, m. et ſtarpt ell. 
ſpidſt Redſtab. At grave fit Vavn ind ien 
Klippe. (ſ. indgrave.) == Heraf: Gravgaas, 
en, Et Slags Gæs el. Fugle af Andejlægs 
ten, m. ſpraglede Farver, fom grave deres 
Reder i Sand v. Havbredden. Anas Ta- 
dorna. avruſt, en. (ſ. forr. Side 
under Grav.) ravſtikke, en. pl. - r. 
et meget ſtarpt og ſpidſt Redſtab af Staal, 
hvormed man indgraver ell. graverer no⸗ 
get i Metal, og ſom iſer Kobberſtikkere 
bruge, == Graver, en. pl. —e, 1. den, 
ſom arbeider v. at grave i Jorden; f. Er. 
Groftegraver, Skandſegraver. 2.6n Kir⸗ 
kebetient, ſom beſorger Grave t. Afdøde, 
m.m. — Øraverfarl, en. Karl, ſom cv i 
Tienefte hos en Graver. — Gravning, en. 
Gierningen af grave. 

Gravere, v. a. 1. (Fr. graver.) ſ. ind⸗ 
grave, udgrave. 

Øreb, et. pl.d.f. IJol.Grip. ] " 1. Gier⸗ 
ningen at gribe. At giere et Øreb i, efter 
noget, - if, en vig Maade at gribe pag. 
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Greb — Grebeſade. 

At have, vide det rette G. paa voget 
ſtaae at behandle det.) At giere et 
Øreb paa Fiolinen. 2. noget t. at gr 
tage fat i, Haandgreb, Gaandfang. 
bet paa en Kaarde. Gol. Greip.) 

reb, en. pl —e. [f. gribe] et Ret 
af Jern ell. Træ, ſom en tregrenet 
fel, med Skaft, der bruges til at læffe 
Er. Giedning) paa og. af Vogne. 

rebfuld, ſaameget, fom tages p. cen 
med en Greb. 

Grebe, v.a.1. 
med en Greb. 
Green, en. pl. Ørene. (Iél. Grei 

1. Trœernes Skud ell. Udværter, nat 
have naact en temmelig Storrelſe og 
kelſe. ”Siclden er Grenen bedre gad 
len.” Ordſpr. Mindre Grene, cl. 
yderfte Dele, kaldes Ovifte. 2, en Fin 
En Gaffel m. tre Grene. 3. Takker, En 
der paa Hiortens porn, 4. uegentl & 
Arm af en Flod. 5. en Green, £inis dl 
en Familie, 6. en Art af noget, Srer 
der gives flere lignende. Det er en då. 
denne Sygdom. “Maafkee den iffe &: 
fterre Nytte i nogen Green af den Ki 
Regiering, end juft i Opbragelfen.” rr 

reenlos, adj ſom er uden Grini 
Øreenfvamp, en. S. ſom færter fig må 
viſſe Zræeré Grene. — b) Ørenebrænd. & 
Bed, fom er af Trecis Grene, ill 4 
Stammen. Favnfat G. En gavn 
nebrænde. grencfuld, adj. fom I 
mange Grene. renehytte, en. E⸗ 
Grene bygget ell. ſammenſat potte. "d 
famlede Grene af Zræerne, for deraf å 
danne fig Ørenehytter.” Schytte. 
neffud, et En fremſtudt Green; cl. Gie— 
nes Fremſtyden p. Træer. (C. Frimasn! 
Ørenefpredning, en. den Maade, hversål 
Ørenene udvore fra Stammen eg fre! 
fig i mindre. Hos forſtillige Slage Jean 
er Ørenefpreduingen forſtiellig. Øret: 
foamp, en. et Elagé kiodede, gren 
Gvampe (Ramaria. Holmſtiold.) der lgd 
Køllefvampene, undtagen i Formen, 4 
derfor af Nyere regnes t. diſſe. — gr, 
ad). fom har Grene, er deelt i Greuc. 

rene fig, v. rec. 1. Dele, for få! 
flere Grene. (Moth.) 

Grenes, v. dep. faae Grene. "tam, 
bare Træer ſtuͤlle grenes og blomim 
igien.“ Tidemandsé Poftil. 1564. 

Greve, en. pi.-r. [2 6. Gerela. g 

Graf.] en fornem adelig Titel og om 
Værdighed, fom hos og forſt under K. CT: 
ftian V. er optaget. (f. Lehnégrene.) = VET 
vebarn, et, en Greves Gøn cl. Dal 
Grevebolig. ſ. Greveſede. Grevektou 
en. den Krone, ſom en Greve har Silstil 
at føre over fit Baaben.  " Grevejtan), (" 
En Greves adelige Stand og; Bardigt? 
Ørevefæde, et. en Lehnsgreves Herceſede 

Fam] 

fane, tage af ell. 
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Grevetitel — Gribe. 

jrevetitel, en. Titel af Greve, ſom ér 
Sagt en Adelsmand, der ei har: Grev⸗ 
ab. == elig,… ad. fom hører til en 
reves Stand. — Ørevinde, en. pl.-r. 
nm Øreves Huſtru. — Ørevføah, et. pl.-er. 
tarveligt Lehnsgods, ſom en Greve befids 
tr og ſom udelt gaaer ever til hans ælds 
et Cen eller den nærmefte Arving. 
Ørever, n. s. pl (Grover. Langebek.) 

t Zrevler, Hinder og Kiertler, fom blive 
bage naar Svineiſter, Dretalg ell. andet 
zriſt Fedt affmeltes. ISv. Greftar; Ljus- 
refwar, Tællegrever. Gl. T. Garewan, 
æces. Willeram. 7132. VIII. 2.) efter Ihres 
Rening.] (S. Fedtegrever, Tællegrever, 
raengeever.) 
Grib, en. pl. - be. en Slægt af Rov⸗ 

igle, CVultur) af hvis Arter ingen ev ins 
mlandſt. 
Grib, n. s. forekommer i D. Lov, (hvor 

tt maaſtee ftaaer for Øribejord) i den 
alemaade: at fætte Stene i Grib 3: fætte 
ifilfftene i en Mark. »Steen, ſom ind⸗ 
res og fættes i Grib, vg ikke indføres v. 
anbemænd , den bør igien at optages.” 
. 10. 10. 
Gribbenille, en. I lav Talebrug: et i 
udvortes ubehageligt, arrigt, ſtoiende, vel 
sfaa hœosligt og aldrende Qvindfolk. [Jsͤl. 
rybba, mulier male morata. Haldorſen.] 
Gribe, v. a. grib; greben, grebet. pl. 
rebne. (Fél. gripa.] 1. tage ſtarkt, * 
igt fat p. med Fingreney ell. (om Dyr) 
. Kleer og Næb. At gribe een i Haaret, 
Kiolen; gribe noget, ſom kaſtes t. cen. 
t gribe eftermoget, føge at gribe det. At 
tibe (ſtikke Haanden) i Lommen. At gribe 
lage, favne) cen om Livet. Man fan 
tibe om det m. ænderne. Diffe to pas 
tt, Hiul gribe ind i hinanden. — figurl. 
tgribe cen under Armene 3: hielpe, un⸗ 

stte, »De troede fig forbundne til at 
tibe Weffenierne under Armene.” O. 
jaldb. — At gribe feil (egentl. ikke nage 
it, man griber efter.) figurl. tage feil. 
tt greb han reent feil. »Saa gribe de 
ten Tyvivl feil af det, de egentlig vilde 
ge,” A. Orſted. 2. tage fat paa, anholde. 
ven vilde undflye, men blev greben. 3. 
mine over, overrumple. At gribe cen i 
weri, i en Løgn, I Gierningtn. At gribe 
mn £ hans egne Ord (benytte hvad han 
ér fagt imod ham felv.) At gribe (bes 
atte) Leiligheden. 
imre og forfvinde.” Maling. 4. At gribe 
di eens Embede, Rettigheder, tiltage 
3 noget deraf paa en voldſom, ulovlig 
lade. 5, At gribe om fig, neutr. uds 
tede fig (ffær m. Haftighed.) Ilden, Op⸗ 
tet greb om fig. 6. At gribe fig an, 
itrenge fig. 7. At gribe til. a) pan 
tb haftig til, og holdt hende. b) tage 
ip. for at betiene fig af. At gribe til 
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”Fordele, der gribes, 

Grise— Grim. ' 

Kaarden; gribe til Vaaben. e) beflutte 
fig til, tage fin Tilflugt til. At' gribe til 
Flugten; gribe til et fortvivlet Middel. = 
Gribejord el. Gribsjord, en. Ford, ſom 
ingen Eier har; ell, egentlig £ forrige Tis 
ders Lovſprog: den Jord, fom ikke var 
rebet el. lagt i Boel, (matriculeret) og ſom 
derfor enhver, der vilde, funde benytte fig 
af. (D. Lov. I. 18. 1. jvf. V. 10, 10.) . 
— Gribsgods, et, En Ting, fom er uden 
Eiexmand, fom enhver fan fage, der loſter. 

Gridſt, adj. [961 Grid, Heftighed, vold⸗ 
ſom Begierlighed.)J 1. ſom er meget bes 
gierlig, hitfig efter noget. ”Saa grid 
han jager nu fra Fryd ft. Fryd. Y : uld⸗ 
berg. Sridſt efter Penge (pengegridge.) At 
være gridfø paa Lærdom. 2. glubft, grum. 
(ſielden.) — Deraf: Gridſthed, en. ud, pl. 
Bridføhed efter Penge. 

rif, en pl. — fer. et af de Gamle ops 
digtet Dyr cil. Uhyre, lilg en vinget Løve 
ell. fürbenet Fugl. (Gryphus,) f. Grib (i 
hvis Sted Baggefen fynes at bruge. Grif. 
Overſ. af N. Klim. 1 Cap.) 

Griffel, cen. pl. Grifler, IA. Griffel. 
A. 6. Græf.] en Stift ell. tilikaaren Pind 
af filn Stiferfteen, hvormed ſtrives paa 
Tavler af ſamme Steenart. 

Griin, et. uhoviſt Latter, Grinen. (d. 
Tale.) ſ. grine. 

1. Gris, en. pl. Ørife. IJel. Gris.] 
Svinets Unge (t. en Alder afet Aarstid.) 
= Grifefo, en. So, der har Griſe. Gri⸗ 
ſeſylte, en, En Griis, lagt i Sylte eller 
Saltlage, og! Preſſe. Grifeſteg, en. 
Steg af en Griis. 

2. Griis, en. i cen Maltkolle: en mus 
ret Ovælving, m. langagtige Puller, oyen⸗ 
over Kollens Aabning, hvorigiennem Var⸗ 
men og Nøgen kan ſtige op t, Maltet, og 
Ildens Lue og Guifter dæmpes ; en Kolle⸗ 
biers. (Brandforordn. 19 Jul. 179%) ' 

Grille, en. pl.-r. [Sv. og T. Grille.] 
Noget, man utidigen grubler paa; arime⸗ 
lig, ugrundet Indbildning el, Indfald. 
»Skiondt man vidſte vel, han havde egne 
Griller, fom Læger gierne har.” Hold, P. 
P.'”Regenten betiener fig af Folkets Gril⸗ 
ler, ſom et Middel t. af opmuntre det til 
Dyder.“ Schytte. At faae, falde p. en G. 
At forſlaqe Griller, færte cen Øriller i 
Hovedet, ”WMcd den fan jeg faae Griller 
til at vige.” Trotel. = Grill er, en. 
den, fom er .tilbøiclig t. at fane Griller, 
en. indbilde fig og gruhle paa urimelige 
Zing. rillevært, et. noget, fom blot 
er grundet i, er en galge af Griller. 

rim, ad). pl. grimme. [f. det følgende 
Ord, hvormed det maaſtee er beflægtet.] 
meget ſtyg, hæslig. (br. fun om udvortes 
fandfelige Gienſtande.) ”Grimt ev det, ſom 
(udvortes) ifte behager, den modſatte Pder⸗ 
lighed af deiligt, og falder , ligeſom dette, 



. GSrim — Grine. 

blot under Olets Dom.” Sporon. Jyof. 
ſtyg og hæslig. ”Grim medfører Begrebet 
om en flor og paafaldende Hæslighed, 
vad der er grimt er derfor ikke altid flygt 
cl. fælr. Saaledes fan et grimt Anfigt 
være godmodigt.” Måler. ſGrim er efter 
nærværende Talebrug det ftærfefte Udtryk 
for Hæslighed i udvortes Skikkelſe, ifær 
Anfigtets; og. man vil ikke let bruge det 
om et faadant, fom. f. Er. Godmodighed 
giver et behageligt Udtryk. Det br. overs 
hovedet nu mere hos Almuen og Digtere, 

» end i det forfinede Talefprog; om Dyr 
fielden, og efter Muͤllers Mening neppe 
om andre, end faadanne, fom man ogfaa 
tillægger Sfienhed; f. Cr. en grim Hund. 
J Taleſproget, ifær hos Almuen, br. det 
ikke blot om perſonlig Skikkelſe; men jævns 
lig ogſaa'om Ting. “En grim Kiedel.“ 
informis. Bedels Saro. 86.] Grimhed, 
en. ud. pl. Beſtaffenheden, at være grim; 
en hoi 8 af Hœslighed. “Hun ei fra 
Arilds Zid i Ørimhed havde havt fin 
AR ing. ” Gaun foroact — at ondere 

orhote) Legemets Undigheder, og hænge 
et Dekke —— Schytte. i 

Grim el. Øriim, en. Gværte af Reg 
en. Lue; Sod. (Moth; fom ogfaa har v. 
at grime, fværte, gisre fort.) 

1. Ørime, en. pl.-r, 1. affarvet Streg 
over Hovedet, i Anſigtet. Barnet har en 
Ørime over Panden. (V. 6. 0.) f. adj. 
rimet. 2. Bindfel, der lægges om He⸗ 
ens Hoved, for at binde ell. føre den i, 

i St.-for i Tølle. At lægge G 
3. et Skiul for Anſigtet, t. at giore Pers 

. foner ufiendelig; en Maſte. (forældet ; 
faldtes og Xædgrime, Jel. Grima, der 
ogfaa brugtes for: Hielm. Ordets almins 
delige Betydning ſynes faaledes at være: 
nuget, der lægges paa cl. om Hovedet.) 
=Ørimepenge, pl, kaldes de Drikkepenge, 
fom gives en Karl, der fører en figbt Heſt 
t. Eieren. imeffaft, et. det Reb, 
ſom er faftgfort i Grimen, for at binde 
ell. føre Heſten i. rimetoi, et. det, 
ſom hører til en fuldſtendig Grime. 
2. Grime, en. pl.-r. be ftore Maſter 

paa et Togger ell. Fiſtergarn, ſom gaae 
OK fra sverft f. nederft paa Garnet. 

oth. 

om Queg, hvis Hoved ikke er eensfarvet, 
men har Streger el. Baand af en anden 
Farve, end det øvrige Hoved og Kroppen; 
ſaaledes rodgrimet, ſortgrimet. 2. fields 
nere om Menneſter: foærtet, ell. paa lig⸗ 
nende Maade tilflyetv. Farvning. (ſ. oven⸗ 
for Grim el. Grim.) ꝰJo helligere de ville 
anſees f. at være, jo mere grimede ere de 
i Anfigtet.” Schytte, (Indv. Reg. IV. 21.) 

rine, v. n. 1. har. (fieldnere er im- 
perf. green.) FOL T. grinen, vrænge 
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spaaen Deft. . 

i Grine — Grov. 

Munden, vife TZender. T. greinen. % 
S. grinian, dele. Ihre. Jél, grina, ſfiel 
ne, adftile.] 1. viſe Zænderne v. af aa 
ne Munden og dreie den t. Siden. far 
den, Næven griner. At grine ad noge 
vife Mishag dermed ved Anfigteté Sal 
(606 Almuen og i d. Tale figes om nog 
der har givet fig fra hinanden i en Cam 
menfeining el. Spræffe: det griner, de 
riner ſſemt.) 2; lee p. en uhoviſt, in 
adende Maade. (dagl. 2.) — Deraf: Gri 
nen, en. ud. pl. — Ørinebider, en. tit 
ſom leer idelig og p. en ſtyg Maade. (d. 

riner, en. pl.-c. (Sneedorf.) 
riffel, (el. Gredſel,) en. En (on 

Skuffe hos Bagere, hvormed Brødene fin 
deg ind i den hedede Dvn? en Sfotii 
Infurnibulum, (Colding. Moth.) 

Griſſet, adj. af graaladen ell, blank 
Farve, Udſeende. (dagl. T.) 

Groe, v.n.1. gwede, groet; pl. 
(er og har.) [Isél. græa. jvf. Grode. 
tage v. vorende Kraft, fremmes i 
vore, Planterne, Haaret vil ikke gr 
Dette Zræ har i lang Tid ikke mere gro 
Denne Plante er groet faa høit op p.f 
Dage. Grenene ere grogde fammen, im 
hverandre. Ar groe igien, vore ſamm 
Saaret er groet igien (groet ſammen.) [I 
vore, fom er det fildigere, fra der de 
laante Verb. At groe bruges nu fun ci 
Planters Vært, el, om det, ſom har Pla 
teart, f. Er. Haar; og aldrig ienm 
udvidet ell. figurlig Bemerk. ſaaledes ſes 
voxe.] »Ved at groe, voxer en Ting sl 
men der er flere Maader, ⸗at vore ſpae 
end den, af groe. — Graſſet groer 
naar det kommer vel op af Jorden; ( 
Grøde) det vorer, naar det, efterat 
kommet op, bliver længere og flette.” En 
ron. (Dog kunde man ogfaa i fidfte 2 
fælde ligeſaa vel fige: at Sræfjet groer godt. 

rocning, en. det, at steget grect 
Vært. At komme i Groening. 
Groſſerer, cen. pl. -e. en (ifær I Kie 

benhavn gieldende) Benævnelfe for de Kie 
mænd, der iffe holde aaben Bod, 
fun handle m. Varer I fore Partier 

Ørotte, en. pl.-r. (Franſt.) en (if 
konſtig anlagt) Hule ell. Steenhvalring 

i en Klippe ek Bakke; en Steenhule. 
rimet, adj. [af Ørime, 1.) 1.-figes - ov, adj, n. og adv. grovt, [3 

grob. So. grof. men er i intet df t 
Sprog ret gammelt.) - 1. fom beſta 
af ſtore eler tykke Dele. (modſat: für. 
Grov Uld, grovt Klæde, Brød, gro⸗ 
ve Gryn, grovt Salt. 2. for, plamå 
Ørove Lemmer, Anfigtstræf; grov Ekriſt. 
ennen ſtriver for grovt. (modſ. ligelstd 

arm.) 3. tung, fvær. Grove Garer; grov 
Vægt, MNunt; grov Fede. Tmodf. let.) 
4. giort uden Konſt; ſom fordrer mad 
Kræfter end Konſt ell. Remhed. Brot 



Brot — Gru. 

Crbeide. En. sjrov Te . Det Grove it 
g —* Folk, i d. et Arbeide, Konſtvcerk. 

Fale: Tieneſtefolk, Arbeidsfolk, der for⸗ 
rette grovt Arbeide.) Ogſaa om Redſtka⸗ 
ber, hvormed faadant Arbeid gisres. En 
grov Hsavl, Fiil, Penſel. En grov Sigte 
»: m. ſtore Huller. 5. fom ei er forædlet, 
tærfet, henvendt t. det hoiere Aandelige. 
En grov Smag, Folelſe. Den grove Sands 
ctighed. 6. uſtikkelig, uhsviſt, plump. 
Zrov Opfsrſel, Tale, Skiemt; grove 
Saeder. (Grovhed er i denne Bemærtelfe 
am høiere Grad af Uhoflighed, og en Folge 
mten af flet Opdrageiſe og Omgang, ell. 
illige af en afgiort Billie t. at fornærme.) 
Uheflig cv den, fom viſer Mangel af det 
Inſtendige i Bæfen og Adfærd; grov 
ren, fom id dette Tilfælde) viſer det vir⸗ 
elig tlanftændige.” Sporon, 7. om en 
ei Grad i det, fom er ondt ell. flet. En 
rov Synd, Vildfarelſe; ef grovt Tyveri; 
m grov Forbrydelſe. 8. om Lyden: dyb, 
lært. Et grovt Mæle. = Øroubrød, et. 
tfigtet Ragbred. Ørovgren, et. kald⸗ 
es ct Slags tilforn brugeligt grovtraadet 
ildent Toi, der ofteft farvedes gront.(Moth) 
jrovhudet, adj. ſom har en groy, int el. 
jævn (ikke lind, blad) Hud. rovhovl. 
z. 6. ſom førft bruges, til at høvle det 
Breve af Zræet; Skrubhevl. grovkor⸗ 
ret, adj. ſom har grove, ſtore Korn. 
rovladen, adj. grov af Udſeende, ſom 
ar grove Anſigtstrek. j 
om har grove, føre Lemmer. grovma⸗ 
et, adj. v. malet,. uden at være figtet. 
Brovmelet Korn. Ørovmaling , en. 
Xaling, hvorved Melet ikke bliver figtet. 
modſ. Sigtemaling.)  grovmælet, adj. 
om har en grov Roſt. (Noth.) Grov⸗ 
med, en. 
rtovtalende, adj. v. ſom bruger grove, 
hoviſte Udtryk. (B. S. O.) grovtraa⸗ 
et, adj, grov i Traadene; vævet af grovt 
barn. grovtraadet Lærred. == grovelis 
en, adv. paa en grov Maade; meget, 
siligen. (om flette Handlinger.) — Grov⸗ 

„en. 1. ud. pl. den Beſtaffenhed, at 
ære grov, Toiets, Arbeidets Grovhed. 
.figurl. Ubeſtedenhed, Plumphed, Mangel 
Voflighed el. udvortes Dannelſe. (ſ. grov, 
:)”3 Serderne herſtede Ørovhed, i Tæntes 
aaden Vankundighed.“ Schytte.“Grov⸗ 
ed anſees ofte f. ERrlighed, og Bitterhed 
KRNidkicerhed.“ Sneedorf. I. pl.-er. grov 
dfærd, fornærmelige Udtryk. At fige, vife 
m Ørovheder. ”Der gives nogle faa vits 
ge Mennefter, at de fan fige Grovheder 
adog med et Slags Hoflighed.“ Sporon. 
- grovt, adv. f. grov. (modſ. flint.) 

rus adv, At ligge, fidde paa gru, 
Jel.a grufn) m. nedboiet Hoved. (Moth.) 
Jvf. Gloſſar. til ben gammeld. Bibeloverſ.] 
eraf: næſegrus. 
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grovlemmet, adj. 

ſom gisr grovt Jernarbeide. 

Gru — Srubter. 

LJ 

det, fom volder diffe Folelſer. Det ev en 
Gru at fee, høre derpaa. »Dedens Gru 
ſtal dog ei min Sicel betvinge,” J. £. Hei⸗ 
berg. (f.v. n. grue.) i ' 

rubbe, v.a. 1. male'Korn faaledes, 
at allene Skallen aftages og Klærnen afs 
rundes. [gl. I. giroupin, bryde i Stykker, 
ſonderrive. jvf. Gryn og det T. Grau: 
pe.] = Ørubbegryn,. n. 8. pl. Grøn, 
fom males paa Grubbeverk; Bankebyg, 
Perlegryn.  Ørubbemecl, M. ſom 
der af, naar man maler Grubbearyn. 
Ørubbeværk, et. Inbretning i cen Mølle 
t. at male Grubbegryn. — Ørubning, cen. 
"den Gierning, at grubbe Korn, 

Grube, en. pl.-r. (ſtrives ogſaa Grue 
ell. Gruve.) 1. en gravet Fordybning' i 
Jorden. Deraf: Kalfgrube. (I Jylland 
bruges Grue hyppigen om et muret Ild⸗ 
ſted, Arneſted; en indmuret Kicdel.) 2. i 
Sard. de underjordiſte Gange, ſom gisres 
ved Biergværfer, for at ſoge og vinde Wes 
taller og andre Mincralier, En Guldgrube, 
Solvgrube, Saltgrube, Steentulsgrube. 
= Ørubebygning, en. den hele Indret⸗ 
ning af Gruber I et Bicrgvært; og i Særd. 
den Tommerbygning, fom gisres i Grus 
berne for at holde dem vedlige. Grube⸗ 
drift, en. alt det, fom hører til et Bierg⸗ 
vœrks Drift og Vedligeholdelſe. Grubedrift 
under og over Jorden, rubefolf, n. s. 
pl. Biergmend, foam arbeide i Gruberne. 
Srubelod, en. Lod ell. Eiendeel i en Grus 
be, i et Biergværi; Sur. (M.)  GØrubes 
redſtab, et. pl.-er. Redſtab, ſom br. ved 
Grubedrift. Ørubefump, en. En Vand⸗ 
ſamling i en Grube. Srubevand, et. 
Vand ſom ſamler ſig i dybe Gruber. 

Gruble, v. n. 1. (har.) [I. gruͤbeln; 
allerede hos Ottfrid grubilen; formobentl. 
af det Overtydſte gruben, at grave.] 
eftertænte en Ting længe og indtil de 
mindſte Omftændigheder; foretage moiſom⸗ 
me, og ſtundom unyttige Underføgelfer og 
Betragtninger. At gruble p. noget. Man 
figer: at grunde, penfe paa en Zing; men 
at gruble over en Ting. — Philoſophen 
fan figes at grunde — den Tungfindige 
at gruble,” Øpøron. ”De Skyer, ſom for⸗ 
mørfed hans grublende Blik.“ Hertz. Han 
er falden t. at gruble over fin tilfommende 
Stiebne) "Mændene gruble i Taushed og 
Sorg over kommende Dage.” Hertz. = Ders 
af: Grublen, en. ud.pl. ”Alvors dybe Grub⸗ 
len,” Bagg. ”Zro, uden Grublen, inde 
prentedes fom et Religionsbud.“ Wandal. 
»Grublen er de fleſte Tider forbunden m. 
Bekymring; undertiden med Xngſtelſe.“ 
Sporon. — GSrublelyſt, en. Tilbsielighed 
t. Grubleri, Lyft t. at gruble. (Grundtv.) 
— Ørubler, en. pl.-e. ben, -fom er hengi⸗ 
ven ft, at gruble, ”Vore unge Mandfolk ere 

Øru, en. ub. pl. Mæbdfel, Stræt, en. 

fal⸗ 

— 



" Sw, n. pass. 

Grubleri — Grund. 
2 

SEfe ſaadanne Grublere, Tom de oſterlandſke 
Folk.” Sneed. rubleri, et. pl. - er, 
ide længe gientagen Grublen. 

rud (fort Bocal) el. Grudt, et. d. ſ. ſ. 
Gruus, hyilket dog er mere brugeligt. 
(Moth.) IJol. gridt, Stene.] Deraf: 
Brudjord, en. gruusblandet Jord, Gruus⸗ 
jord. (Moth.) — grudtet, adj. blandet 
med meget Gruus. En grudtet Ager. 
(Moth.) 

grutte, v.a.1. knuſe, male 
Kornet grovt, faafom til Føde for Dyr. 
(Moth.) jvf. ſtrage, b. og 4.6, Grut, Malt, 

Grue, en. ſ. Grube. . 
Grue, v.n 1. (har.) [f. n. 3. Gru. 

Sv. grufwa sig. T. grauen.] føle Gru, 
Nædfel, SÉræf ved, over noget. At grue 
fer den Tid, det Arbeide, ſom foreftaaer. 

aften for din tauſe Skygge gruer.” Rein. 
»Ei grue dit ſtyldfrie Hierte for den Alvis 
dendes Glands, hvis Love du erer.“ Hertz. 
»Endſtisndt jeg gruer ved af tænfe Mus 
ligheden deraf.” Rahbek. ſ[Muͤller, d. Sy⸗ 
non. II. 104, vil udlede dette Ord af gru, 
nedboiet, ſom ei er rimeligt. Bemarkelſen 
er egentlig: føle en m. Gyſen forbunden 
Sftræt; horrere, Ihre og Adelung hens 
fore det til adj. ru, rauh.] = grues, 

bruges i lignende Bemærtelfe 
m. præp. ved, Det er et Gyn, man maa 
grues ved. At grues v. at tænke p. noget. 
— gruelig, adj. fom man maa grues ved, 
ræddes ved, føle Afſty for. En gruelig 
Synd, Straf, Piinſel. "Synet af Ihiel⸗ 
flagne er vrædfelfuldt; men have Ligene 
henligget i flere Dage, er det"et grueligt 
Syn,” Sporon. — Øruelighed, en. Be⸗ 
ftaffenheden v. en Ting, at den er grues 
lig. — Gruelſe, en ud. pl. Rædfel, Afs 

”Hruelfe haver forfærdet 
mig Ef. 21.4, . 
, Ørum, adj. pl. grumme. [IS]. grimmr.] 
1. tilbøjelig t. at begaae haarde, voldſom⸗ 
me Handlinger mod andre Menneſter; ſom 
finder en Lyft i Mishandliag og Blods 
Udgydelfe; grufom. En grum Tyran. En 
rum Handling. At fee grum ud. 2. om 
vr; glubſt, glubende. Tigeren er et 

grumt Dyr. 3. haard, utaalellg. En 
rum Kulde. 4. gruelig, rædfom. — 
rumhed, en. Beſtaffenheden, at være 

grum; Gruſomhed. — grumt, adv. (f 
dagl. IT. bruges adv, grumme, for: mes 
get, hoeiligen). 

rums, ef. ud. pl fafte Smaadele i 
findende Ting, ſom, naar diſſe ere i Stil⸗ 
hed, fonte til Bunde; Bundfald. [Sv. 
Grum, Grummel; 36l. Grugg, fæces; 
sedimenta. J. xromr, ureen. Ital. gro= 
ma, Viinſteen.] — grumſet, adj. ſom har 
Grums. Grumſet Vand. ISv. grumlog,] 
Grund, en. pl. -e. [Isl. Grunn, 

Grunnr, Grund.J A. 1, den underſte 
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Deel af et hunlt Legeme, Ban; ma 

Grund. 

I denne Bemerkelſe iſer om Havets 8 
En ſandet, ſtenet G. Ankertzrund. 
Vand har dyb Gruünd.“ Didſor. 
hvad der hæver fig i Luften, Alt hvad 
røres i Havets doybe Ørunde,” Rn 
At ſtyde et Skib I G. 3: i Gænt. 
glt til Grunde, ſank. figutl. at gu 
Srunde, odelægges, tabes aldeles. J 
o Brund, aldeles. 2, den underfie 
ap en Bygning, hvorpaa det øvrige I 
Grundvoid. At grave, lægge Ørun 
et Guus. Ørunden er tre Alen dt. 
bygge fra Grunden af. figurl. at | 
forftaae noget fre Grunden af, cl. 

unde 3: grundigen. ”Naar fun 
havde fattet noget, indfaae hun i: 
Grunde.“ Bagg. I. Klim. At lægge & 
den til eens Lykke, Velſtand. Sy: 
figurl. De førfte Grunde til ell. i ca 
denſtab (Elementer.) 3. Pladfen, h 
paa gen Grundpold lægges, en Br 
opføres. Grunden ev ikke faft nok. Ca 
brændt Grund (Tomt.) At ramme 
4 Brunden. (ſ. Pælegrund.) 4. ? 
Steder el. Lag i Jorden (i Medſanm. 
Overfladen.) De bedſte Steenkul i 
her i Grunden. 5. det underfte (Ban 
iTei; it. der underſte ell. forſte Fa 
i et Maleri. En fyé, mork G. Olich 
Kridgrund, Guldgrund. 6. Forhel 
Sandbanke i Havet, et Sted i pant 
der er grundt. Skibet ſtodte p. 
At ſtyre uden om Grundene. (jvf. 3 
Saro. 458.) 7. Jordens Overſlade,3 
mon, Jordbund, enten m. Henſynt. 
Beſtaffenhed, ell. til dens Herte, 
mand. God, fed, mager, letet, 
Grund. Paa danſt G. At jage, file 
n egen Grund. 8. figurl. et Men 

indvortes Beſtaffenhed; el. overhor 
en Gienſtands ſande, virkelige Beſe 
3 Overeensſtemmelſe imellem Ti 
elv og Foreſtillingen om ſamme. Deret It 
gen god G. i ham. Af Hiertens Grund 
med fuld Oprigtighed, inderlige. — . 
Grunden, virkeligen, i fig ſelv, noet mål 
betragter Perſonen el, Tingen i dene ht 
Bæfen og Bejtaffenhed. Det er i Geunde 
ligegyldigt. J Grunden er han et ge 
Wennette. ”Mig ſynes overhovedet dt ja 
me; i Ørunden foler jeg fom De.” Fusl 
— Dette er Tingens rette G. At foma 
t. Grunden i en Gag, B. 1. det, free 
man begriber, forſtaaer, forklarer, Hver" 
en Ting er, og hvorfor den er og må 
være ſaaledes, og itke anderledes, (rate 
At paaſtaae noget uden Grund, Pal: 
Ø. fordrer han det? Xt hove G. fils 
troe noget. Jeg har mine Ørunde tit 
giøre det. Gan har mange Ørunde f. få 
Geri laae den ſande Ørund t. hans dok 
uͤlytte. Man ſtal vanſteligen finde 59" 

— 

Fa 



2 

Grund — Grundſarve. 

, til denne Handling. Dette Rygte er 
en G. (ugrundet.) »Grund ſynes egents 
og meſt af beſtemme Forſtanden, Aars 
| Billien. Man figer gierne: den Me⸗ 
ig har ingen Ørund; og: til at giøre 
te har jeg ingen Aarſag.“ Sporon. At 
de cen uden al Ø. (3: uden efruntet 
tſag.) En tilſtroækkelig, utilftrætfelig G. 
faar en Aarſag ingen Grund har, eller 
wé ingen at —* da er den det, vi 
de Paaſtud.“ Sporon. 2. det, ſom an⸗ 
æs for at beviſe noget, cl. fan tiene 
til; bevifende Grund, Beviis. Alle diſſe 
runde beviſe intet, overbeviſe mig ikke. 
brunde, der ſtiendt tidligt oppe, dog hof⸗ 
t late fig af Grunde flaae.” Heiberg. 
tage imod Ørunde (lade fig overbevife.) 
bugge et paa, udlede noget af 

runde. (jvf. Aarſag.) = Ørundgarfag, 
virkende Aarſag, oprindelig Aarſag. 
. S. O.) Brundafgift , en. d. f. f. 
rundſfat. Grundarbeide, et. Arbeide 
Srunden t. en Byogning e. d. (Krafté 
ed). II. 764.) Grundbegreb, ct. B. 
mn cc Grunden f. mange andre, hvorpaa 
tre fløtte fig; el. et væfentligt Begreb. 
)e førfte Grundbegreber.”” (Elementer.) 
alting. Grundbierg, et. ”Ø 
ryge ell. oprindelige Bierge” hos Schytte: 
t, man fiden har Faldet Urbierge. (Indv. 
0. 11. 147.) Grundbillede, et. oprin⸗ 
ligt Forbillede, Idee, Tankebillede. ”At 
rdenstingene ffulde dannes efter hilnt 
erſandſelige himmelſte Ørundbillede.” 
anefius v. Blod). rundblanding, en, 
anding af Jordarter i Agerland; Jord⸗ 
inding. ”Det beroer p. en rigtig Grund⸗ 
nding, om Jordémonnet fan bearbei⸗ 
sm. Lethed.” Olufſen. Grundbyg⸗ 
ig, en. den Bygning, fon ſteer for at 
age Grundvolden ell. Fundamentet; Byg⸗ 
ng under Jordens Overflade. Ø. ved en 
"0. (3. Kraft.) Grunddeel, en. i 
furlæren: en Beftanddeel i et Legeme, 
n itte videre. lader fig adſtille v. chemiſte 
idler. (Atom.) Grunddrift, en. Drift, 
n et veſentlig for Menneſtet; el. hvoraf 
andre Drifter have deres Udſpring. 

)erſom man antager en Grunddrift, da 
ve vel alle andre Drifter afledede eller 
derordnede.“ Mynſter. Grundegen⸗ 
b, en. væfentlig Egenſtab. Gruͤnd⸗ 
ndom, en. Jordeiendom. (ſ. Grund, 7.) 
tundeier, en. den, ſom er Eier af en vis 
rd ell. Jordſtrekning. Grundevne, 
, væfentlig Evne; Evne, ſom indeholder 
unden til, Betingelſen for andre Ev⸗ 
…… Grundfald, et. noget, fom falder 
Grunden ell. t. Bunds. (Krafts Med. 
930.)  grundfalff, adj. aldeles falſt, 
aſte ugrundet,  , Grundfarve, en. 1. 
Farve, hvoraf andre opflaae v. Blans 
ig. 2, den i et Maleri ifær herſtende 

ø 

faſt, adj. 

rund⸗ 

Stats Forfatnin 

(f. Grundtone.) 
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Farve, 3. den Farve, ſom er I Bunden 
cl. Grunden af Toi ell. andet. grund⸗ 

1. ſom har en faſt Grundvold, 
meget faſt. 2. ſom ei kan flyttes fra 
Grunden, urokkelig. »Jeg vil fælge dig 
mig felv,- fom andet Grundfaſt.“ Guldb. 
Plaut, Deraf: Ørundfafthed, en. ud. pl. 
Srundfiſt, på. F. ſom opholde'fig meft p. 
Bunden i Søen. rundfiade, en. den 
Side el. Flade, hvorpaa et Legeme hvis 
ler; Baſis. (modſ. Sideflade,) Grund⸗ 
forbedring, en. den Forbedring, ſom en 
Zordbund modtager inden den beſaaes, ved 
Rydning,” Vandets Afledning, Giodning, 
Jordblanding, ꝛc. (Dlufſens Landoec. 10.) 
Gruddform, en. oprindelig Form, Hoved⸗ 
form. rundforraad, et. F. ſom haves 
p. et Lands Grund ell. Jordbund; f. Er. 
af Skov. ”Hvorvidt Landets Grundfor⸗ 
raad flager t Forhold t. Forbrugningen.? 
Olufſen. grundforſkiellig, adj. forſtiel⸗ 
lig fra Grunden af, aldeles, eQ. i det Voe⸗ 
fentlige. Molbech. Ørundfæfte, et. ſ. 
Srundvold.  grundføfte, v. a. bygge 
p. en faft Grund. "Paa evig fafte Bolde 
du denne Jord grundfæftet har,” C. Fris 
man. Srundfaſtning, en. Gierningen 
at grundfeſte. grundgierrig, adj. mes 
get gierrig. (8. 6.2.) grundgod, adj. 
fom intet ondt er hos, eiegod, meget gode 
(Moth.) SGrundgods, et. Skubsgods, 
ſom v. Strandinger ſynker t. Havets Bund 
og derfra optages. (Moth.) Grundgra⸗ 
wer, en. den, fom arbeider ved Grund⸗ 
gravning t. en Bygning. rundherre, 
en, d. f. ſ. Grundeier. ”Naar Grundher⸗ 
ren ikke felv vil dyrke (drive) et Biergs - 
vært,” Schytte. Ørundjord, en. En 

-entelt, uſammenſat Jordart. (P. C. Abild⸗ 
gaard.) Grundklang, en. d. f. f. Grund⸗ 
fone. »Sammenſtemning af det Endelige 
m. Evighedens Grundklang i hané Bryft.” 
Baggeſen. Grundkraft, en. K. fom 
indeholder Grunden ft. andre Kræfter, vo⸗ 
fentlig Kraft, Grundevne. ”Det dynamiſtke 
Syſtem antager, at Materien opfylder 
Rummet v. viſſe Grundkræfter.“ H. Orſted. 
»Kan hver Grundkraft end fig ſelv for⸗ 
tære; det ſtore Alt t. Intet ſtyrtes ned.“ 
Rein. rundkyndig, adj. fom har grun⸗ 
dig Kundſtab (noget. (IT. Rothe.) Grund⸗ 
lag, et. det underfte Lag, hvorpaa andre 
hvile; figurl. den forſte Begyndelfe t. et 
Vært ell. Foretagende. - Grundleie, en, 
Leie, Afgift af en Grund (3.) 
linie, en. den underfte Linie I en Figur. 
Triangelené Gider og G. Grundlod, 
et. Dybslod. rundlov, en. Lov, der 
foreffriver og beſtemmer Grunden for en 

fler Regieringsform. 
rundlyd, en. En Hovedlyd, fom ligger 

t. Grund f. en Forbindelſe af flere Zoner. 
grundlægge, v. 8: 3. 

Fi 

Ørunds . 



pE Grund. 

2 lægge Grund eller Grundvold til noget. 

(modſ. Bindingsvært.) 

- 

” Grunden t. en Bygning. 

(Baggeſen.) ”Dm man nu troer et Arbeid 
giort, ſom allene er grundlagt,” Kraft, 
Grundlægning. en. Gierningen, at lægge. 

J. Grund, el. Grundvold. grundlærd, a 
grundigen lærd, meget lærd. rund⸗ 
lærdom, en. Hoved⸗Lordom el. Lærefæts 
ning, hvokpaa en Ræfte andre Sætninger 
ere grundede. (3. Kraft.) rundlære, en. 
1. Lære ell. enkelt Lærefætning, ſom indehols 
der Grunden t. andre i en Videnftab; Hos 
vedlære. (Cilfhom.) 2. Indbegreb af Hoͤ⸗ 
vedfætningerne i' en Videnſtab, af deng 
vigtigfte theoretiſte Lærefætninger, (M.) 
3. hos Nogle: Philoſophie; Metaphyſik. 
grundles, adj. 1. uden Grund, ugrundet. - 

n grundløs Beſtyldning. 2. uden Bund, 
uden Maal cl. Grændfe. (fielden.) ”Din 
rundloſe Miſtundhed.“ Bording. II. 243. 

"Den grundlefe Strand.” ſammeſt. ”Det 
maa lignes med et dybt, grundloſt Hav, 
ſom det ikke er muligt at vade hen over.” P. 
Zidemand. 1555. Ørundløshed, en. den 
Beſtaffenhed, at være ugrundet. grund⸗ 
muret, adj. muret fra Grundvolden af; 
ſom beftaaer af Grundmuur. Et grund⸗ 
murtt Huus. Grundmuur, en. Muur, 
ſom heel igiennem er opfert af Steen. 

rundord, et. 
Stammeord. rundpille, en. OVoved⸗ 
pile, Grundfistte,  GØrundpløining, en. 
dybere Ploining, end den fædvanlige. 
Ørundpæl, en. Pæl ſom nedrammes i 

Grundpæling 
en. Gierningen, at nedramme Grundpele. 
(J. Kraft.) grundraadden, adj. raad⸗ 
den i Grunden; glennemraadden. Grund⸗ 
regel, en. R. hvorpaa andre grunde fig, 
Odvedregel. Grundrids cl. Grundrids⸗ 

. ning, en. 1, Udkaſt t. en Tegning, Grund⸗ 
. tegning. 2. Udkaft t. et ſyſtematiſt Skrift, 
en videnffabelig Leere. Grundſandhed, 
en, almindelig Sandhed, fom antages at 
have fin Grund i'fig felv, og hvoraf andre 
Sandheder udledes og beviſes. (Axioma,) 
Sneedorf. rundſkat, en. Skat, ſom 
betales af Jord el: af,Bygningsgrund til 
Grundherren ell. Staten. ”Ca Narings⸗ 
fiat, føm erlægges af —8 Eiendommes 
Indbringende, kaldes Ørundflat.” Oluf⸗ 
ſen. grundfficlve, v. n.3. Ficelve i fin 
Grundvoid. (Baggeſen.) Grundſkrift, 
en. ſtriftligt Arbeide i Sproget, og den 
oprindelige. Form, hvori det er ſtrevet; 
Grundtert, Ogoln (i Modſetn. t. Overs 
ſettelſe.) rundſtud, ct, Skud, ſom 
træffer ct Skib i Vandgangen. rund⸗ 
frie, en. den førfte Spire, og figurl. den 
orſte Begyndelſe; Anledning til noget. 
Grundfprog, et. 1. det Sprog, 
vis Bog forft er ſtrevet. At læfe Bibelen i 
Grund fproget. 2, et Sprog, ber ei fan 
udledes af nøget andet, nu tilværende ; et 
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hvori en - 

Grund. 

Ctammefpreg: Grundſteen, en. 1. 
af de Stene, fom lægges til Grundre 
under en Bygning. 2. iGærd. den 
af diſſe, der ved ſtore og offentlige S 
ninger pleler at lægges m. Daitidelig 
At lægge Grundſtenen t. en Kirke. Gu 
ſtof, et.” det væfentlige, oprindelige, 
ve hidtil beftendte phyſiſte Kræfter 4 
lelige Stof, hvoraf: en Ting beſt 
Grundſtykke, et, det Styokke af en fr 
menfat Pille el. desl., jom er nærm 
Grunden, " grundfgærf, adj. fRært i 
Grundvold, meget ftærf. Grundjſtet 
en." Støtte, fom hviler i Grunden af 
Bygning, els hvorpaa noget fornem 
hviler ; Srunbdpille, — figurt. Grundſ 
en for den borgerlige Frihed og Eik 

hed,” Schytte. Bredal, * Ex 
i Havets Dyb, i Jordens Grund; ut 
bundloſt Svelg.  Ørundfætning, «1. 
en Sætning, hvorpaa andre Satnis 
grunde fig; Dovedfætning. 2, Gæisi 
ære, Regel, fom har ell. gives en pr 
Almindelighed, og Hvorefter man i f 
Xilfælde af en vis Art indretter fine He 
linger ,- fin Fremgangsmaade; Princ 
”&n Mening, fom er bleven t. Regei, 
en Ørundfætsing; og er den ugrunte, 
er den en Fordom.” Sporon. ens 
fætte, v. u 3. (om Skibe.) fættep. & 
jage p. Grund. ”Fienden føgte af gu 
fætte, ſtyde i Senk og opdrænte «f & 
bene ' Alt hvad muligt var,” Bart 
Grundtanke, en. pl.-r, Tanter, fom |; 
". Grund f. Zæntningen felv. (Sibber 
og.) Grundtart, en. Tart, hverdi 
vrundſtat paalægges og fvares. ns 
gning, en. T. ſom viſer Inddelingen 

« Bygning ved Mure og Wellemveagt 
Crundtert, en. ſ. Grundſuirift. Gru 
tone, en, i Muſiken: den haarde ell. di 
Hovedtone, der gaaer igiennem, ch. tig 
t, Grund f. ef Mufttftyfte; i mer ved 
løftig Betydning: der dybeſte Zoac i 
hver Accord. Grundtoug, et. faltss 
fvært Toug, ſom v. et Stubs Kiolhalt 
befæftes i dets ene Side, tages under Så 
len, dg.m. den anden Ende gisres fsk 
Land, ell. v. et andet Skib. (SMorh. Cs 
der.) Grundtræk, pl. de førte pe» 
træt, Omrids, Udfaft ft. noget, Øre 
træfkene af en Mands Levnet, At ults 
Grundtrækkenent. et Maleri. gt 
vand, et, Band, fom findes dybt i 3 
den; cl. ſom kommer frem af en Grøl 
Grundvidenſtab, en. B. hvorpaa sst 
ere byggede. ”En Grundvidenſteab, 
gaaer for alle philoſophiſte Kundſtabe 
Metaphyſik.) Cilfhow.  Grundvold,« 
Muur, fom opføres i Grunden flet po 
el. en anden Bygning. (ſ. Dold, 2.) ”S 
undres ikke over, at en Byguing, & 
paa faa god en Grundvold, kande var 

' 
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Grund — Grundig. 

jr.” Guſdb. Ørundværk, et. i Vand⸗ 
jingskonſten: det underſte Lag, eller 
ndvolden f. det, ſom bygges ell. opføs 
i Vandet Ørundværket i Faſtinbyg⸗ 
I; ”At flaae Faſtinerne faft med Pæle 
rundværfet.” 
Indvæfen, et. en Tings oprindelige og 
Tingen nadſtillelige Væfen, "Det onde 
indvæeſen.“ Mynfter, grundærlig, 
fuldkommen ærlig. ' 
jrund, adj. n. grundt, ſIIel. grunnr. 
Brund, 6.1 lav, ikke dyb Tom Vand.) 
en var der noget grund.” Vedels Saro. 
.Havet er undertiden dybt, undertiden 
undt.” fammeft. 318. Ørundt Band. — 
ndt, adv. iffe dybt. At pløle grundt. 
. Grunde, v.a.ogn.1. grundfæfte, byg⸗ 
vp. Grundvold. At grunde et Huus p. 
Klippe. figurl. Xt grunde (bygge) fit 
26 p. noget. At være vel grundet I fine 
aderinger. En grundet (ſandſynlig) 
stante, Formodning. "Saa ſikker er 
zieringen aldrig, hvor den grunder fin 
indighed p. Frygt allene, fom hvor den 
måder den p. Tillid og Agtelſe.“ Birk⸗ 
. Gan havde intet af grunde fin For⸗ 
ng, Beſtyldning paa. (jvf. ugrundet.) 
bog Malere: give noget det førfte Overs 
'g m. Farve. At grunde en Væg. — Der⸗ 
n. s. Ørunding, Grundfarvens Paa⸗ 
;gning. 3. At grunde en Plov 3: ftille 
: faaledes, at den gaaer dybt i Jorden, 
At grunde et Arbeide, et Zræværé ud 
giere det dybere p. cet Sted, end p. et 
bet (f. Er. Sricdferen med Høvlen.) 
sth. 5. neutr finde Grund, naae Bund. 
c fan Ankeret iffe grunde. 6. recipr. 
måde fig paa, have t. Grund, Xarfag, 
ledning Haus Paaftand grunder fig p. 
rmandens Befiddelfe. Det grunder fig 
t p. et Rygte. »Den Vedtægt fig paa 
mile Støtter grunder,” Baggefen. 
2. Grunde, v. n. 1. [Iél. grunda.] 
nfe dybt paa en Ting, overvele den til 
unden (fpeculgre.) ”Da jeg vet alvorlig 
dde grundet paa Zingen.” Bagg. N. 
im. fan flod længe og.grundede. “Jo 
er du grubler, og jo dybere du gruns 
rr Bagg. Jof. gruble. (f. udgrunde.) 
raf: nden, én. ud. pl. 
Grundig, adj. 1. fom gaaer f. Gruns 
a, t. det Væfentilge af Tingen, dyb, noi⸗ 
tig. En grundig Lærdom, Kundſtab. 
grundigt (vel giennemtenkt) Skrift, 
viis. (modſ. overtladelig.) »Man figer, 
n har ingen grundig Aarſag dertil, D. e. 
n har ingen ſaadan Aarſag, fom har 
d Ørund.” Sporon. 2. fom forftaaer, 
nder, indſeer en Ting t. Grunden, til⸗ 
de, neiagtig. En grundig Lerd. At 
re grundig i en Videnſtab, ſorſtaae den 
undigen. — Grundighed, en. ud. pl. 
ſtaffenheden, at være grundig. 
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Grunker — Grydeſteen. 

Grunker, n. s. pl. ſparede og giemte 
Penge. (bagi. J.) At have Grunker. (»En 
Ørunfe, en Donge, Hob af noget; meft 
om Penge.” Moth.) EK 

Gruppe, en. pl.-r. [Fr.Groupe.] i de 
ſtienne Konſter: en Forbindelfe cell. nær 
Stilling af flere Figurer, ſom ſtage i et 
vift Forhold t. hverandre. (€ædvanlig fun 
øm levende Gienſtande; dog figer man: en 
Trægruppes) 

Brufet, adj. ſ. Gruus. . 
Gruſom, adj. pl. gruſomme. [af Gru.] 

d. f. f. grum. At handle gruſomt. En 
fom Straf. = Ørufomhed, en. Grumhed. 
(pl. Gruſomheder, grufomme Handlinger.) 

Grutte el. grudte, v. a.1. (ſ. Grudt.) 
knuſe, ftøde, male grovt, At grutte noget 
i en Morter. (8. S. O.) At grutte (ſtraaͤe) 
Korn. — Deraf: Ørutning, en. 

Gruus, et. ud. pl. [Isl. griot, Steen. 
fe Brud, 

Stene, blandede m. grov Cand; Smaa⸗ 
dele af et el. flere Slags Steen, ſom 
findes i naturlige Leier el. Banker. Ford, 
blandet med G. Bygningtgruus, Muurs 
gruus, af nedrevne ell. afbrændte Mure. 
” vig Borgen af fit Gruus igien ſtal 
ſtige.“ Ohlenſchl. = Gruusbaffe, Gruus⸗ 
banke, en. naturlig Bakke, hvis Hoved⸗ 
maſſe beſtaaer af Gruus. Gruusgangg, 
en. E&n m. Gruus belagt Bang; f. Gr. i 
en pave. ruusharpe, en. et Redſtab, 
hvorpaa Gruus harpes ell. figtes t. Byg⸗ 
ninger ell. anden. Brug. (ſ. Zarpe, 2.) 
Gruusjord, en. Jord, ſom er meget blan⸗ 
Ået med Gand. 

rø, et. bruges fun i de ſammenſatte 
Ord: Daggry, Morgengryv. (f. v.n. grye.) 

Gryde, en. pl.-r. [Iél. Gryta.] et 
tundt Kar, fædvanlig af ſtobt Jern, ſom 
i Stkikkelſe ligger en Kiedel, og undertiden, 
fom denne hænges i en Hank, men tillige 
har Fødder. At foge-Mad i Gryder. At 
fætte, hænge en O.-paa Ilden. En Leer⸗ 

de, Moth. (Leerkar, fom ligne Gryder 
og bruges ſom diſſe, kaldes dog fædvanlig 
Potter.) == Grydefod, en. En af de tre 
Fødder, Gryden ftaaer paa. Grydekrog, 
en. Krog it Arnen, hvorpaa Gryder hæns 
ges, Kiedelirog. Grydelaag, et. £aag 
t. at lægge over en G. rydeleer, et. 
Leer, fom er tienligt og br. til Gryder, ell. 
lignende Kar. (WMoth.) Ørydemalm, 
en. Jernmalm, fom Bruger til Gryder. 
Grydeovn, en. Et Slags tilforn brugelige 
Ovne, fammenfatte af Leerpotter. ry⸗ 
deffee, Grydeſlev, en. flor Skee ell. Slev, 
hvormed man rorer I Maden ell. oſer den op 
af Gryden. Gryodeſteen, en. En Afart 
af den egentlige Talkſteen, der lader fig 
forarbeide til Potter og andre Kar, og 1 
Ilden iver hvid og haard fom Glas. 
(Talcum proprium" ollare,)… Gryder 

- . 

ø 

Grudt. ] (man, ligeſom knuſede 



Grydeſteg — Grædenem. 

fleg, en. Oreſteg, ſom, efter en vis 
Jorberedning, ſteges i én Gryde. ry⸗ 

ober, en. den, hvis Haandverk er at 
ſtobe Jerngryder. Ørydefteberi, et. 
Fabrik, hvor Gryder og lignende Jern⸗Ar⸗ 
beider ſtobes. grydeføden, grydefødet, 
adj. kogt I en Gryde. (Colding.) 

rye, v.0. 1. (ſielden i de ſammenſatkte 
Tider. Sv. grya.) ſiges om Dagens ell. 
Morgenlyſets forſte Frembrud. Dagen 
gryer. Det gryer ad Dagen. ”Før det 
endnu førfte Sang i dette Aar gryede ad 
Morgen.” Mynſter. “Glad feer jeg Sands 
heds Morgenrsde grye.“ Rein. "Offers 
hoiene ſnart ſtal rødne af gryende Dags 
ffiær.” Hertz. ("Den gryende Sol.” Sam⸗ 
me. 119. ufædvanligt. Moth har Tales 
maaden : det gryer ad Gommer:) 

Gryle, v n.1. vrimle i flot Mængde, 
(moth, ſom ogfaa har n. s. Gryl.) 

rylle, v. n. 1. (om Kornet) begynde 
at ſpire og fæfte Mod. (Moth.) 

Øryn, et. pl. d. f. [Jél. Gridn.] Smaa⸗ 
Forn af Byg, Havre ell. anden Gæd, ſom 
ſtilles v. Skallen og males grovt paa en 
Ørynmelle, At lave Grød, Velling af 
Byggryr, Hapreſuppe af Havregryn. (ue⸗ 
enit. for: Grand ell. fmaat Gruus.) — 
eraf: Ørynbette, Gryngrod, (i Mods 

fætning til Ueelgred ) Qrynforn, (det 
bedſte Korn, fom bruges til Gryn. Moth.) 
Ørynmeel (ſom ſigtes fra de malede Gryn,) 

rynmøelle, Grynmoller, Ørynpelfe (mods 
fat Kiodpolſe,) Øryngqværn (hvorpaa Gryn 
males,) Ørynfold (hvori Gryn figtes,) 

rynfuppe, Gryntromle, en. (ct Redſtab 
v. Grynmoller, hvori Meel og Støv figtes 
fra Grynene,) 0. fi. — grynet, adj. fom er 
fuld med noget, der ligner Gryn. 

Ørynte, v.n.1. (har.) bruges om Svi⸗ 
neté Å bvanfige Lyd, — Deraf: Grynten, 
en. ud. pl. 

Graæde, v. n. græd, grædt. (har.), IJ. 
gråta. f. Braad.) fælde Taarer, At være 
let t. at græde, At græde af Glæde. — At 
ræde for noget: a) fordi man ikke fan 

fane det, el. f. at fane det. Ovad græder 
bun for? b) græde for noget, man har 
miftet, begræde. Hun græder for fit Barn. 
— Ut græde over (I Anledning af) noget. — 
act. Lun græd fine modige Taarer, »At 
aldrig Savnets Graad han græder.” M. 
S. Buchholm. »Ilde Tiden du anvender, 
du, fom græder Tiden bort.” Rein. “O 
kunde Døde grædes end t. Live.” Rahbek. 
(At græde fig, græde fine Dine fordærvet, 
t. Skade.) At græde Milekul, el. græde 
or fin Stivmoder (græde forftilt Graad.) 

oth. — grædende, fom ligner Graad. 
Med grædende Røft. S ØGrædedag, en. 

ørgelig Dag, Sorgens Dag. grædefærs 
ad). nær v. at græde. ræderem, ad). ſom lettelig græder (taaremild,) ”uden 
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" Sporon. Uden Maal og Ør 

Grædeqvinde — Grendſe. 

al gredenem Blodagtighed.“ mM, 
deqvinde, en. Moth.) ”De Gamles 
deqvinder, ſom leiedes til at grede 
Liig.” Rahbek. (Til, IV. 445.) Gr 
fang, Srædevife, en. ſorgelig —* 

* æn 
Moth. (fædvanlig i Spot.) r 
et. Stuefpilt. at græde over. — Ør 
en. ud. pl. Med Øræden og Klagen. 
hader al utidig Greden, og er af Sii 
ingen Ven.” 3. Smidth. = grædeier, 2 
fom ſeer forgrædt ud af Dine. (Moth.) 

ræmme, v. a. og rec. IT. gråmer, 
Gram. FéL gremia, fortorne, giore ved 
volde Sorg (ifær lønfig;) Erænfe. Den Zi 
befættelfe græmmede ham meget. (Boy | 
det meft fom dep. ell. recipr,) At græm 
over noget. Gun gaaer beftandig eg gr 
mes. (”Da græmmedes hans Aand it: 

en 

Grændfer. At forfvare, at drive 
over Grændſerne. At beſtemme 
imellem to Riger v. en Zractat. 2. ſiger 
en vis, ſemmelig Inditrænfaing. ( 
Skranke.) At holde fig inden for er vis 
»Nogle gade uden f. Fornufteas Gram 
fer og fomme i Uvished; andre fræde ede 
ens Skranker og fomme i Vilderetx. 

er. "Bd 
egen Tapperhed og Forbund med ni 
vidfte de at fætte Grændfer f. Derjtefnge. 
Guldberg. ”Da vi fielden ere forauttig 
nok t. af fætte os felv Srændfer, tån 
vi undertiden Indſtrænkninger. Sacedoc 
= —— en. Egn langs mid dd 

de ere det, hyori Tingen holder cz 
være.” Filſchow. Ar afſtitkke en rar 

Nærheden af et Lande Græudſe. (P. 6 
Muͤller.) rændfefæftning, en. $. ſe 
ert anlagt t. at forſvare et Riges Gram 
fer. Brændfegreft, en. Giicigtsft 
Grændfehegn, et. Hegn imellem Ugrend 
fende Jorder. rændfehei, gm. vei 
fom ligger v. Srændfen imellem fe £aså 
eller Jordeiendomme. Græudſekrede 
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Kreds, ſom begrændfer en Udfſtreek⸗ 
, "Hvor Horl;onten lavt deté (Havets) 
endſekreds indfatter.“ P. H. Frimann. 
endſelinie, en. den Linie, ſom drages 
teœnkes dragen til Grendſe. figurl. 
endſelinien imellem Godt og Ondt. 
ndfeles, adj. uden Ørændfer, umaa⸗ 
i, uendelig. ”Saste han Skranker for 
w, eler Stov tvang grændfeles Als 
"EL Hertz. —— et. Maal, 
rved noget begrendſes, yderfte Grendſe. 
if Levnets Græendſemaal dog ei forlænge 
” Bording. Nu tog hun Ørændfes 
k til Land og Rongeriger.“ Kingo. 
endſemuur, en. M. opført t. Grond⸗ 

Greændſemsede, et. Møde, ſom 
eg nær v. Grændfen imellem to Niger. 
andal.) rændepæl, en. P. hvor⸗ 
en Grendſelinie affættes ell. betegnes. 
endſerytter, en. En Grændfevogter, 
forretter fin Tieneſte til Heſt. Grænd⸗ 
iel, et. Bet, hvorved Grændfen imellem 
der ca. Lande tilkiendegives (egentl. d. 
Sfiel.) ”Du, fom har fat det 
iel, hvor Evighed begynder,” C. Fris 
an. Gräandſfeſlot, et. Græendſeſtad, 
Slot, Stad i Mærheden af en Græendſe. 
endſeſted, ct. en By, Stad, Faſtning, 
: ved Grændfen imellem to Lande, 
endfefteen, en. Sklelſteen. (Moth.) 
endfeſtrid, Ørændfeftridighed, en. Stri⸗ 
rd om ubeftemte, tvivlſomme Grænds 

Grendſeſetning, en. Gierningen 
ætte, afſtikke en G. Grandſetold, 
Told, ſom betales af Varer, der til 

de fores fra cet Land, een Provinds i 
anden; deraf: Grendſetoldſtes, et. 
rGrændfetold betales. Grandſetviſt, 
Skrid om Grændfen imellem Naboer. 
Bull.) Grandſevei, en. Vei, fom 
er t. Grændfejtiel, cl. ſom løber langs 
en Grændfe. rændfevogter, en. 
, fom ev Jat t. at vogte, forfvare en 
endſe. rændfeværn, et. 1. Grænds 
es Forfvar, Beſtyttelſe. 
ning. 

jrændſe, v. a. og n. 1. fætte Grændfe, 
ffe SGrændfen. At grændfe imellem to 
oer. (ſielden.) 2. fløde umiddelbar til, 
tr Grændfer med. Jylland grændfer 
Sonden 'til Holſten. Diſſe to Lande 
ndfe ſammen. . 

ræs, n. coll. ud. pl. [X. 6. Græs. 
og T. Gras.] en almindelig Benævs 
tp.den Claſſe af vildt vorende Planter; 
Stilk el. Stengel beſtager af et lige, 
lt, med Led ell. Knæ forfynet Straa, 
have (ange, flade, ſyldannede Blade, og 
Blomſter danne et Slags Ar. (Gra- 

. Om flere Slagé Græs br. Græsarter, 
splanter. Nogle Botanikere have deris 
i nyere Tid, imod almindelig Sprogbrug 

2. Brændfes 
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Sras — Grædjord 
og imod Ordets Natur, indført pl. Sræffe 
ell, Græſſer.) At ſtaae Græs. —8*— og 
tørret Øræs kaldes Ho. QAvæget gaaer p. 
Græs, fætter p. G. At bide Graſſet 2: 
falde, døe i Strid. S, Grasager, en. ſ. 

ræsmark. æsand, en. et Slags 
ſmaa BVildænder. Moth. æsart, 
en. pl.-er. En Plante, ſom regnes til 
Gres, har Græffets Art og Natur. ræss 
bed, et. 1. Sted, hvor Quag fan græffe, 
Græœsgang. 2. Ovægets Græsning. (fiel⸗ 
den.) ræsbiern, en. ſ. Myrebiorn. 
Grasbleg, en. Bleg, fom finder Sted p. 
en' Eng, Grasplet ell. Blegdam (I Modf. 
t. den Bleg, hvorved konſtige Blegemidler 
anvendes.) — en. Blomſt 
p. Grœsarterne. CAl menneſtelig Herlig⸗ 
hed er ligeſom et Græoblomſter.“ Tauſſens 
Poſtil. Vinterd. 86.) ræsbug, en. tyk 
Bug, ſom Avæget faaer v. af gane paa 
Græs. (Moth.)  Græsbund, en. Jord 
degroet m. Græs. grasbunden, adj. v. 
ftært begroet m. Græs. græsbinden Jord. 
Øræsbænk, en. Bænt el. Forhoining af 
Jord, belagt m. grønne Sræstørv. 2 
eng, en. tør Eng t. Gresning. Gres⸗ 
enfe, en. i Skiemt og d. Tale: en Kone, 
hvis Mand er p. Reiſer. (Fordum ogfan: 
Ente efter en hængt Mand. Woth.) 
Øræsfarve, en. gresgron F. Øræsfoz 
der, et. grønt Foder, (modf. 0foder.) 
Sræsfre, et. ud. pl. Frø af Græsarter. 
At fane G. i et Stytke Havejord. ræs⸗ 
frø, en. En Fre af græggren Farve, Lop⸗ 
frø. Rana arborea.  græsfældet, adj. 
figeg om Qvægetø Tunge, naar den kry⸗ 
ber ſammen i Dalfen, faa det ef fan ſvobe 
det ſtakkede Græs t. fig. (Moth.)  græss 
født, adj. v. opfødt med Græs eller paa 
Græggang. græsfodt Avæg. (Moth.) 
Øræsgaard, en. Avlsgaard, Bondegaard, 
fom har åt Græsning og Hoavl. En god . 
G. ræsgeng, en. 1. Sted, hvor 
Qvæg græffer cl. fan greſſe, Grosbed. 
2. færd. ſaadanne Jorder, fom ligge bes 
ftandig ft. Bræsning, uden at tages under 
Ploven ell. br. til Ho. (Overdrev, Fæls 
led.) Olufſen. Srasgield, en. Penge, 
fom betales for Gresning; Grosgangs⸗ 
penge, Grasleie. græsgroet, adj. v. 
begroet med Græs. En græsgroct Gave. 
Graæsgrode, en. d. f. f. Bræsvært. En 
rig, overflødig Øræsgrøde: græsgron, 
adj. fon bar Græffets grønne Farve. 
Øræshoppe, en. En Slægt af Infecter, 
fom leve meft i Graſſet, og v. deres lange 
Bagfødder funne hoppe langt, (Gryllus.) 
Bræshø, ct. Os af almindelige, vildt⸗ 
vorende Ørægarter; I Modfætn. t. det Hø, 
der vindes" af fonftige Foderurter. (Oluf⸗ 

Øræsjord, en. Ford, 
fom er udlagt I. Græsning, ell. fom længe 
si hav været under Ploven. Graokar, 
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et. en Plante, udmærfet v. fin meget ſtore, ædende,,adj. v. ſom nærer fig af Gre 
aflang fugledannede Frugt, Cucurbita Øræsædende Dyr. . 
pepo.  græsflædt, adj. v. bedekktet m. Graſt, adj. fom tilhører Grækerne, 
Græs. Græstlædte Marter, Graskorn, fra Grekenland. (tilforn: grætif.) 
et. taldes i Lolland og Falfter de ſaakaldte Græffe, v.a.ogn.1. føde paa Gr: 
Mannagryu. Græstrands, en. K.flets lade gaae p. Græs. Hyrden græffer C: 
tet af Græs. Græsland, ét. d. ſ. ſ. get. Ved denne Gaard fan greeſſes 
Græsmark. Grasleie, en. d. ſ. ſ. Grægs Rem ,2. v. n. gaae paa Græs, ſege 
ield. Græsleg, et. En Urt; Skopleg. Fode p. Grœs, P. Marken. Hlorden m 
Ornithogalum luteum, Grasmark, len, fer i Engen. 3. neutr. Kuglen graf 
Mari, fom er udlagt f. Gresning, ſom figes naar en udſtudt K. falder t. Fort 

" el ev under Ploven. Øræsmelk, en. leftes nogle Gange op igten, og? 
Melk af Kser, ſom fane grønt Foder cl. føres længere frem. Moth. — Græs 
gaa pan Græs., (Ligeledes: Græsflede.) en. 1. det, at Ovæg græffer. ”Yt 
Græsmølle, en. En liden Vandmslle, der Mvæget om Sommeren p. los Græsnins 
fun om Vinteren og om Foraaret har Dluffen. 2. det t. Bvæg ſtikkede og 
Malevand; Vintermolle. (D. £ov.-V. 11. nodne Foder paa en Gresning. It $ 
2.) Græsore, en. Ore el. Stud, fom fri G. til to Køer, Denne Gaard har i 
fodes p. Græs; modſ. Staldſtud. ræss Øræsning. ”Hvad et Qvægsheved beh 
penge, pl. d. f. f. Grestzield, Græsleie. efter Græsningene Beftaffenhed.” Oluf 
Graesplante, en. et enkelt Gres; ell. en — Øræsningeret, en. Net t. at lade 
Gtœsart. Grasplet, en. et lidet Styukke Qvæg græffe paa'et vift Sted. 
Jord, f. Er. i en Have, bevoret m. Græs.  Græfjelig, adj. (IT, gråfslig. L 
ØGræsgvæg, et. Bvæg, fom er opfødt grislic; og agrysan, horrere; R. 
paa Græs. (Moth.) grasrig, adj. fom græfen. T. graufen.) fæl, øn 
har meget, Græs, overflødig Gresning. kende af Udſeende; forfærdelig, aføs 
ØGræsrod, en. Roden af en Græsplante, lig, gyſelig. Han feer græffelig ut. 
Graæsrytter, en. i Talemaaden: at bli⸗ græfjeligt Sun. En —— Forbrode 
ve til Græsrytter 2: falde af Heſten. Det var en. græffelig Storm i Nat 
Græsſeðdel, en. Beviis, fom meddeles var en græffelig, en rædfom Daal 
pan Greebningeret f. ct ell. flere Avcegs⸗ Ohlenſchl. (Hakon J.) (Ordet er net, 
hoveder, f. Er. paa en Fælled, (Forordn. 27 tydſt Herkomſt og overſlodigt.) — Grafß 
Apr. 1708.) Græsfide, en. Græsſiden lighed, en. Beſtaffenheden at være greeßt 

afen Tørv, den øverfte Side (modſat Rod⸗ Grærten, adj. pl. græetne. grætim 
fiden.) | Græsflette, en. En m. Græs (ifær om Born,) gnaven, fortrade 
begroet Slette ell. jævn Mark. Gras⸗ (vagt. Tale.) . i 
mutte, en. Navn p. en indenlandſt Sang: rævling, en. pl. - er. Taf grave.] 
gl. Motacilla hippolais. Sræsfmor, indenlandfk Dyr af Biørneflægten. Urs 

et, Smor, kiernet af Græosflode. ræss. meles. Deraf: Grevlingefedt, 6 
fpire, en. den førfte, tidligſte Spire af lingegrav, (Grævlingens Zoͤrdhule) Øræ 
.Grægroden. (Moth.) Øræsftreg, et. lin hund, (d. f. f. Gravhund.) 
egentl. Græeſſets Stængel; men br. ogſaa rød, en. ud. pl. [SIl. Grantr.] 
tidt for: Græesblad. Græsſtud, en. senge tykkere Skteemad, ſom laves cal 
(Moth.) ſ. Gresqvæg. Grasſad, en. Gryn, der koges m. Band ell. Mek 
Græsvært, ſom frenmbringes ved at ſage ell. af andre Ting, ſaaſom Meel, dere 
Græsfrs. (Dluffen.) Srastang, en. et Kogning bringes I en tyk Tilſtand. S 
Navn, form undertiden gives den alm. Tang grød, Riſengrod, Meelgrod, blege 
eller Bænveltang, (Zostera marina) hvis —* stgred, Vandgrod, m.f 
grønne Blate, lifg Græs, beklede Havbun: En Gryde Øred 2: fuld med togt Ge 
den. Græstop, en, den overſte Deel — Ørødfad, et. F. hvorpaa Grad 
af opporende Grosſtraa. Grasterv, en. frem. Grodgilde, et. hos Bant 
&ammenhæng af Bræsredder m. det deraf et Gilde, hvorved bevertes med Catgr 
opvorende Græg, enten faſt p. Jordens Overs Ørødgwyde, en. G. ſom bruges t. at føj 
flade (Granfvær): eller afſtukket i Tsrv. Grødt. - Grødhoved, en. Sosmer, ra: 
Øræsvang, en. Græsvænge, ct. indhege tungnemmet Perfon; (d. Yale) Feet 
net Græésmart el. Eng. Grasvei, en. mund, en. den, ſom er flor Elſter aff 
Vet, begroet m. Græs. (V.5.D.). ræs (d. Z.). grodmundet, adj. Faldet i 
vært, en. 1. Sræfjeté Groening. Terken Tale den, Der taler fom han havde ét 
hindrer Øræsværten. 2. vorende Gres, i Munden, tykt, uforftaaeligt, — gred 
Grosgrede. En rig, yppig G. ”Den adj. fom i Beſtaffenhed, Ildførnde Hg 
ftiulte Bak, ſom fnap fan trænge giens Grød. Suppen er bleven gede. (37 
nem den haie Øræsvært.” Foerſom. At fors greytaz, blive til Grod.) 
bedre Øræsværten i en Eng. græs  Ørede, en. ud. pl. Iel. Grodr. 

é te 
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lii, Frugtbarhed. ſ. groe.) 1. Vores 
, den Kraft i Naturen, ſom bringer 
telegemer til at groe. Der ér endnu 
ſommen Ø. i Jorden. Der er alt G. 
æerne. 2. Bært, Boren (om Plantes 
ner.) At komme, at ſtage i Grode. 
ne Ager flager i en herlig: Grøde. 3. 
fom 'groer op af Jorden, iſer efter 

ning, Afgrode; Jordené Frugt. En 
overflødig Ørede. ”Hvor-den vorende 
de mig mætter.” NR. Brun. ”Af Jor⸗ 
- Grøde har ale Føde.” Ordſpr. ”En 
gt, ſom i fit Anfigts Sved aͤftetker 
en gavnrig Ørede.” Rahbek. Aars 
de 2. hvad Jorden i et Aar frembrin⸗ 
Hoſtgrode, fildig Afgrode. (jvf. Sots 

røde.) Ørøde i Fiftedamme, Canaler, 
. faldeé de Vandplanter, ſom enten 
op fra Bunden, ell. fætte fig p. Dvers 

en af Bandet. S Grodeaar, et. Aaret, 
Henſynſt. Jordens Grøde. Et godt, flet 
decer. — grodedrivende, adj. ſom 
er, fremmer Planteværten.  grødes 
„adj. fom bærer, frembringer megen: 
te. En 
. (Moth. 
ſ. Scackorn. 
urtraft, ſom driver Groden frem, Vores 
t. »Jordens Skisod m. Grodekraft bes 
s.” Foerſom. (ſ. Grode, 1.) Grode⸗ 
1, en. frugtbar Foraarsregn. (Moth.) 
derig, adj. ſom har en rig, overflodig 
rode. Den groderige Mark. (C. D. 
bl.) Brodetid, en. den Aarétib, 
Grvøden kommer i Jorden. Grode⸗ 
» et. Veirligt, ſom fremmer Gærters 
Grede. Ni ⸗ 

hredes, v. n. pass. komme i Grode, 
ikle Grodekraften. Jorden begynder at 
des. (Grøde, v. n. vore frem, frem⸗ 
€, Tomme i Ørøde. Moth. Kingo.) 

oft, en. pl.-er. en Grav I Jorden, 
far i betydelig Længde, enten t. Degn, 
t for at aflede Vand. At grave, fafte 
efter, At drage, grave Grofter igien⸗ 
n en Moſe. (Greft bruget altid om 
vede Render ft. Degn; Grav om Stads⸗ 
Feſtningsgrave, el. om Udgravninger 
ferre Omfang, men migdre Længde, f. 
, eergrav, Sruuégrav.) = 
ell. —— — en. den, fom lader 
leie t. at grave Grofter. GSroftvold, 
Bold el. Dige, ſom opkaſtes af den 

rå, der graves af Groften. ' 
rofte, v. n. oga. 1. kaſte en Greft. 

lade grefte paa begge Sider af Veien. 
grefté om fine Marker. act. af grofte 
Rart ind, (f. indgrøfte,),— Groftning, 
Gierningen at grofte. 

Brofte, v. a 1. At grofte Korn, (V. 
O.) ſ. grutte, 
brøn, sdj. pl. grønne. [IA. 6. groen. 
. grænn.] 1, Savnet paa en Hoved⸗ 

rødefuld Ager; et grodefuldt 
Grodekorn, nn, 8. coll. 

⸗ 
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Groftgra⸗ 

Tren Gronnes. 

farve, ſom opſtaaer v. Blanding af Blaat 
og Guult. Ørønt Klæde. Gronne Blade. 
At male noget grønt. 2. Da denne Farve 
fortrinligen tilhører frie Urter, det vo⸗ 
rende Gres og det friffe Lev, overføres 
Begrebet om Farven paa diſſe Gienſtande 
ſelv. Saaledes: Marken. Skoven er endnu 
ikke grøn (2: den forſte har endnu ikke nyt 
Grees; den fidfte ikke udſprunget Lov:) At 
gane, fpadfere I det Bronne.d: p. Marken, 
i Stoven. - Ørent Foder, modſat: fort. 
Gront, Gavegrent 3: Haveurter. (Deraf: ” 
Gronkone, en. i Kiøbenhavn: en Kone, 
fom fælger Haveurter.) 3. fom ikke har 
naaet fuld Modenhed, umoden. Ed grønt 
Æble; grønne Stittelsbær, At melse Kors 
net grønt. — uegentl. grønt Brænde, ſom 
nylig er fældet; (mobdf. tørt.) = Ørens 
ager, en. Ager, fom i flere Aar har hvis 
let, Hvlileager. gronagtig, adj. ſom 
nærmer fig den grønne Farve; gronladen. 
gronfarvet, ad). farvet m. grøn Farve, 
gronguul, adj. fom har en guul, med 
gront blandet Farve, rønjord, en. 
Gronager. Grønfael, en Afart af Kaa⸗ 
len. (f. Kaal.) gtentlædt, adj. v. iført 
gronne Kleder. Groenkone, cen. ſom 
fælger Havegront, Srenfel. ( Kisbenhavn.) 

ↄnland, et. d. f. ſ. Gronager, Gron⸗ 
jord. gronplettet, adj. ſom har gronne 
Pletter (ſaaledes: gronſpraglet, gronſpœt⸗ 
tet, gronſtribet.) urenfaltet, adj. fom 
fun Har. ligget fort Tid I Saltlage. gren⸗ 
ſaltet Fleſt, Kiod. ronſperte, en. En 
Fugl, grøn p. Ryggen, der, ſom andre af 
dens Slegt, er meget ſtikketet. at klattre 
op ad Troſtaͤmmer, i hvis Bart den ſeger 
Orme og Inſecter. Picus viridis. Gron⸗ 
fvær, en. f. Svær. [Iel. Svårdr, et grønt, 
græsbegroet Sted.] den p. Jorden fafte 
Grægtørv. At afftitte, oppisie Ørenfvæs 
ren. (J6l. Grasavordr.) rontorv, en. 
1. d. f. fFØrenfvær. 2. en afſtukken grøn 
Græstørv. ronvei, en. Markvei, bes 
groct med Græs. (V. S. O.) 

Brønbed, en, ud. pl. grøn Farve, Be⸗ 
ſtaffenheden at være grøn. (Forekommer 
fielden.) n 

Ørenland, n. propr. Deraf: Gron⸗ 
landsfarer, en, 1. en Somand, fom farer 
t. Grønland. 2. et Skib, hvormed denne 
Ssreiſe gisres. == grønland, adj. ſom 
er fra, hører t. Grønland. — Gronlæn⸗ 
der, en. den, ſom er født af gronlandſke 
Forældre. (Gronlænderinde. 

Gronlig, adj. hvis Farve falder i det 
grønne; grønagtig, gronladen. (Moth.) 

rønne, v. n. pass, imperf. gronne⸗ 
des. (I de ſammenſatte Tider br. det ikke.) 
blive grøn. (fane Græsvært, Blade.) Mars 
ken, Træerne begynde at grennes. ”Alt 
tzronnes nu de mørfe Lunde.” C. Frimann. 



. Det vat i den Tid, da Skoven gronne⸗ 
des. — Ørønnende Marker. 

Grønning, ent. pl.-er. 1. en m. Græs 
bevoxen Plads (f. Cr. I en pave, I el. ped 
en By) en Græsfletfe. ”Da ſaae de — 
midt p. en Gronning lys en Kirko ftage.” 
ODhlenſchl. 2. (fieldnere.) en m. Krat ek. 

Buſte bevoren Plads. ”Hænger de gyldne 
Smnkker — p. Buſtene rundt om i denne 
Ørønning.” Ohlenſchl. (Sterkodd.) 

Gronſel, et. ud. pl. Havegront, ſpiſe⸗ 
lige grønne eller friſte Urter og Rødder, 
GGiborg.) 

Gronſkolding, en. pl.-er. IIsl. Grån, 
Skoœg; Læbs. Maaffee : Ørønfralding, af 
ffaldet.) kaldes i Spot og m. Foragt en 
ung, ffægisé, halvvoren Perſon. 

ubbe, en. pl.-r. [ISvenſt.) en gam: 
mel Wand, Olding. (Bording; Mothz B 
enkelte nytte Digtere.) ”Gammel nu i 
gyldne Gal Gubben fidder ene.” Ohlenſchl. 
"Gud, en. (361. Gud, 4.6. God.] 1. ud. 

pl. og uden ſubſtantiviſt Art. cl. høift ſielden. 
(Saa fandt der et en Gud til.) Det hoieſte 
SBeſen, den ene, ſande, evige Gud. At 
Bede til Gud. Troen paa Guds Forſyn. 
At give fig Gud i Vold. I Guds Ravn! 
For Guds Skold! Øuds Fred! (m. To⸗ 
nen p. det ſidſte Ord) en brugelig Hilſen 
hos den ſiellandſte Almue, ( Herpaa var 
Gvaret tilforn, efter Moth: Gud giemme! 
2: Gud bevare dig. Nu ſvares: Tak!) 
Sud bedre mig! Gud hielpe mig! — Tales 
maader, hvorved man udtrykker fin uhels 
dige Tilſtand. Gud forbyde! (el. forbyde 
det. Deus omen avertat.) ud give! 
(utinam.) Gud give, hun fnart maa kom⸗ 
me fig! 2. (pl. Guder.) Hos Hedninger: 
et Veſen, fom tillægges guddommelige 
Kvæfter; en Afgud. (ſ. Guddom, 2.) 
Neptun var Haveis Sud, G. for Havet. 
»Du, ſtal itfe have andre Guder for mig.” 
2 Mofeb. 20. 3. At offre til Gnderne. 
»Ved alle Valhals Guder! Han ſtal ei 
hindre mig.” Ohlenſchl. (ſ. Gudinde.) 3. 
et Afgudésbilled, Gudebilled. Guder af 
Steen, af Træ. ”De have giort fig Guder 
af Guld,” 2 Mofeb. 32. 31. ”Scer du de. 
ftore Guder, hvor de ftaae alvorligt, og 
ſtue ftrengt og fruende herned.” Ohlenſchl. 
Hakon 3.) == Gammenfætninger: 3) Gud⸗ 
arn, et. døbt Barn m. Henſyn til den 
bet Fruentimmer) fom har holdt det over 

aaben, el. t. dem, ſom have været Fats 
dere el. Vidner t. dets Daab. Efter deres 
Kion kaldes Gudborn enten Gudſen ell. 
Guddatter. — Gudfader, en. et Mand⸗ 
folk, ſom har ſtaaet Fadder t. et Barn, 
m. Henſyn og i Forhold t. Barnet. guds 
frygtig, adj. fom har Xrefrygt for Gud, 
og dyrker ham ikke blot v. udvortes Guds⸗ 
tieneſte, men v. et reent Hierte og ;dydigt 
Levnet, (Iel. gudhræddr.) ”Deri er den 

400 

? 

Sud. 

Gudfrygtige og den Ryggesløfe lige, 
de begge have meget at begiere.” Mon 
Gudfrygtighed, en. den Egenſtab, atr 
gudfrygtig, eller at befidde Gudefro 
"Dudfrygtigbed er den Sindets Beſtaß 
hed, naar Gudofrygt herſter; den fo 
i famme Forhold” til Gudsfrygt, fe 
Sindelag til en Fslelfe i AlIm. —* 

dhengiven, adj. ſom viſer Tillid 
engtvenhed i Guds Villie sg Storel 

hvis Sind er vendt t. Bud. Et gudh 
givent Sind. (Baſth.) Deraf: — 

givenhed, en. — gudindviet, adj. v. 
ev helliget, indviet 1. Gud. Gudfo 
en. hos Guldberg, om Gud, ſom der * 
Folk efter den mofaijte Religion betraat 
fom fin Overherre ell. Konge. (Ther 
Theokratie.) ”Intst Menneſte er na 

ierget, og Gudkongen taler ft. age å 
Underſatter.“ Verd. pift. L 102. 
adj. ugudelig; ſom ikke kiender Gud, 
negter Gud. (Ssl. gudlaus,) ”Dvet i 
løs Bedrift.“ Fibigers Sov Bokt. 2 
Gudloshed, en. ud. pl. udmoder, 
&Fruentimmer, fom har holdt et Barn ct 
Daaben, m. Genfyn t. Barnet. ) 
fagn, et. guddommeligt Sagn, et 
Guddommen udgaget Sagn. (Fibig 
gudfendt, adj. v. poet. ſom af Gut, 
én Guddom udfendes ell. tilſendes cen. 
endt Drøm fom til mig i Sevre 

—*2* Homer. Gudſodſtende, n.s. 
d. f. ſ. Daabſodſtfende. em, ct. 
Gudbarn. — b) Gudeflok, en. En 
af Guder ell. Afguder. (Grundtv.) Ga 
liv, et, det Liv, ſom de gamle heden 
Nationers Guder tænktes at leve i te 
overjordiffe Boliger. udelære, ca 
om hedenſte Guder og Guddemme; & 
thologie. — c) Gudobarn, et. Et fon 
gudfrygtigt Menneſte. (dagl. T. ellers M 
den.) "Cr du et Gudsbarn, hvorſor må 
dig da diſſe Trængfler? ” Baſth. | 
befpottelig, adj. ſom figter til at fgoll 
ell. m. Ord at forhaane det hoieſte Bela 
Gudsbeſpottelſe, en. den Ugierning, | 
fpotte, haane Gud; gudebeſpottelis Tal 
Blasphemie. Gudsbefpotter, en, ben, fi 

r fig fryldig i Gudebefpottelfe. Gad 
ord, ud, Art. (i eet Ord.) Vadvete 

Sacramente. At gaae til Budebon 
Gudsbud, et, (undertiden i set Ord) å 
ti Gudsbud. Gudodyrkelſe. en. Gil 
ningen at dyrke Gud 3: v. Bønner, on 
lige Betragtninger. og udvortes Stitte 
henvende fin Giæl t. Gud og "vife hor I 
2Erefrygt. (ivf. Guderi . Gul 
ded! et Udraabsord. 
den, fom ved Ord ed. Gi 
Foragt mod Gud. Ohlenſchl. 
gudsforgaaen, adj. v. i bel 
delig eller ryggeslss. Gn må 
Krop. (d. Taler)  Øudefornegrel 

a,€ 

udg 

xXx 



heieme. Gudsfo „en. den, ſom 
ster Gude Tilvxrelſe; en Atheiſt. Guds⸗ 
igt, en. ud. pl. Xrefrygt for Gud, og 
af findendg Attraa og Straoben efter 
xalſt Keenhed. (Gudefrygt fan unders 
en bemærte d. ſ. ſ. Religion; men fun 
tbjectiv Betydn. ”Budefrygten er ingen 
te; den er et Sindelag. Der gives ins 
p offentlig Øudefrygt; men vel offents 
e Hitringer af ſamme.ꝰ Muͤller.) ds⸗ 
ne, D.s. (fædvanlig ud. Art.) Kirken, 
rrens Tempel. At komme ofte, ſielden i 
udohuus. dokundſtab, en. ud. pl. 
uadſtab, ſom Memneſtet har ell. fan fage 
åt heieſte Bæfen. (D. Guldb.) Guds⸗ 
n, ct, hos Catholiker: et Lam, der hol⸗ 
et Kors. Agnus Dei (af det 'bibelfte 

trek om Chriſtus: Guds Lam.) Øudes 
), ud. Art. (ogſaa adſtilt: Guds Ord.) 
t hellige GÉrift, Bibelen. Gudsſand⸗ 
d, en, En hellig og klar Sandhed. (V. 
DD) Gudstienefte, en. ud. pl. "det, 
an hører ft. udvortes Gudsdyrkelſe, reli⸗ 
He, hellige ell. høitidelige Skikke, hvor⸗ 
Menneſtene ære Gud. (Dette Led br. 
åd om offentlige Skikke, hvori Mange 
tage. Gudsdyrkelſe fan figes om hver 
telis Maade, at dyrke Gud paa.) 
tdsunder, et. en meget forunderlig, 
mdſynlig Gændelfe. (d. Tale.) Gudes 
it, et, Gt meget haardt Uveir. (d. Z.) 
gudelig, adj. f, nedenfor. . 

Guddom, en. 1. (ud. pl.) den eneſte 
ite Guds Bæfen, den guddommelige Nas 
t. 2. (pl. Guddomme.) en hedenft Guds, 
Aſguds indbildte Bæfen og Perfonligs 

'. — Af Ordet i førfte Bemærfelfe fore⸗ 
nmer, ifær hos Digtere, endeel Sam⸗ 
mfæfninger, hvor det ftaaer i Gt. for 
b guddommelig, f. Er. Guddomsfylde, 
agem.) Guddomsglands, sgnift, sglæde, 
d, sFraft, slyft, smagt, znatur, ⸗ord, 
xlde, 0. fl, == guddommelig, adj. ſom 

" ning.) 

tert.ogudrinder afGuddommen, af Guds: 
rſen. De guddommelige Egenſtaber. — 
tri. meget herlig Leverlis. En gud⸗ 
mmelig Maſik. ”Om de ſtundom toge 
"gudelige for Sbommeligt, og hvad 
gribes fan, for ubegribeligt.” Bagg. 
Guddommelighed, en. den Egenſtab 
Bære guddommelig, Chriſti Guddom⸗ 
lighed. 

dudelig, odj. 1. Gud hengiven. En 
delig Mand. 2. gudfrygtig, ſom ſtem⸗ 
rovereens med, udrinder af (and Gudes 
gt. Et gudeligt Forfæt, Levnet. 3. ſom 
et, handler om Gudsfrygt. En gudelig 
ke, Sang, Bog. 4. ſom figter enten t. 
ligionens Fremme eg Udbredelſe, el. t. 
Te velgørende, Gud behagelige Diemed. 
gudelig Stiftelſe. At ſtienke fine Mid⸗ 
lt. gudelig Brug. — Gudelighed, en, 
Dang Ordbog. 1. 

J - 
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ud. pl. ben Egerſtab, at være gudelfg, 
(D. Bibel.) erſtab, annen, 

Gudinde, en. pl.-r. en hedenſt Gud⸗ 
dom, der tœnktes at være af Qvindetiønnet. 

Gudlig, adj. (361. gudlegr.) guddom⸗ 
melig. ( Treſchow; der ogſaa har Subſtan⸗ 
fiwet: Gudlighed.) 

Guld, et. ud. pl. [Iel. Gull.] 1. det 
koſthareſte, ſtisnneſte og (tilligemed Pla⸗ 
tina) meft ildbeſtandige og uforſtyrrelige 
Metal. Ftint, reent, ublandet, gedigent 
Guld. At arbeide i G. At glere 6 
føge at forvandle andre Metaller ft. Guld. 
(I mange Gammenfætn. bruges det, liges 
fom andre Metallers Navne, adjectivi, 
el. til at betegne, at Tingen er af Guld; 
Gulddaaſe, Guldmynt, 
fpænde, ic.) 2. Undertiden br. det absol. 
om viſſe Ting, fom ere af Guld, el. bes. 
fættes m. Guld; f. Er. At betale i Guld 
3: m. Guldmynter. At ſpiſe p. Guld. G. 
p. Kloœderne (I: Guldgaioner.) Guld paa 
Bnittet, p. Bindet af en Bog (2 Forgyld⸗ 

3. hos Digtere og I høtere Stiil 
jævnlig for: Rigdom, Penge. »Her Gul⸗ 
dets-Træl har ingen Ære; en rangſyg Daare 
ingen Fryd.” Thaarup. = Guldgare, en. 
Aare el. Gang i et Biergvært, hvor Ert⸗ 
fen holder:Suld. (8. 6. 0.) Guldal⸗ 
der, en. bruges 1. til at. betegne en af 
Digtere flildret Tidsalder i Menneffeflæge 
tens Hiſtorie, da fuldtommen Lyffaltghed 
herſkede p. Jorden og intet Ondt kiendtes. 
2. fil at betegne den Periode i en vig Lit⸗ 
teraturs Hiſtorie, da dens bedſte Digtere 
og Proſaiſter blomſtrede. uldarbeider, 
en. den, ſom gior konſtigt, fiint Arbeide 
id. Guldbaand, et. Et m. Guldtraad 
indvirket Silkedaand. Guldbarre, en. 
Galdſtang, ſom 5 Handelen. lds 
bille, en. En Slegt af Infecter (Chry- 
somela) iſcer den prægtigfte af diffe, uds" 
merket v. fin rige metalliſte Guldglands. 
(C. fastuosa,) Guldblad, et. vderft 
tyndt udhamret ell. valtfet Guld. (Blad⸗ 
uld.) zuldblank, adj. blank, ſtinnende 
fom Sud. ”Fru dens Top guldblanke 
Stierne leer.“ C. A. Lund. uldblik, et. 
Guld i tynde Plader; ell. forgyldt BAL. 
guldblinkende, adj. v. ſtinnende, blinkende 
m. Guldglands. ( Sneedorf.) Buldbrand, 
en. tilforn, og endnå i Almuefproget : den 
fierde Finger p. Haanden, el. Ringfinges 
ven. (Brand i dette Dr er efter Nogles 
Forklaring det islandſte Brandr, en Stage. 
Måler om det islandſte Sprog. &. 148.) 
Guldbryllup, et. den Feft, hvorved et 
Wgtepar heftideligholder fin 50de Bryls , 
lupsdag. uldbræmme, en. Bræmme. 
om Klæbder, udfyet med Gufdtraad, eller 
af Guldgaloner, spuldbræmmet ad). for⸗ 
ſynet m. en flig Bremme. ulderts, 
en, Erts, Biergſteen, ſom indeholder G. 

(26) . ” ( 

uld & - 

uldring; Guds 

⸗ 
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Guldfarve, en, En redgunl Farve, liig 
Guldets. Deraf: guldfarvet, ad), uld⸗ 
finger, en. den fierde Finger fra Tommel⸗ 
fingeren (fordi Guldringe ofte bæres p. den.) 
Moth. (ſ. 
Slags ſmaa udenlandſte Fiſt med guldglind⸗ 
ſende Skel. 
pP. el. af noget, hvis 
dets. 
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Guldbrand.) Guldfiſt, en. et 

Guldulands, en. Giands 
—* ligner Gul⸗ 

zuldglimmer, ſ. Glimmer, 2. - 

el. m. 

af en Stang, 
ſ. Gyldenſtykke. 
Stol, ſom bruges t. Barſelkoner at f 

Guldſmed — Guldfliſe. 

guldglindfende Krop og Bluger. Libe 
guldfpraglet, adj. v. indfprængt m. Su 

uldguult imellem andre Faro 
»Den af guldfpraglede Frugttræer frant 
fede Bel.” Baggeſen. 
pl.-ftænger. Guld, fom er ſmeltet i Font 

Guldbarre. " Buldttor, 
Guldſtol, en. F 

uldſtang, er 

guldglimrende, adj. v. ſom glimrer med 
ulo⸗⸗ 

glød, en. Skum, der ſotter fig p. ſmel⸗ 

tet Guld, Guldſtuin. (V. S. O.) 6 
gude, en. G. hvor Guld vindes af Bierget. 

uldglands, m. Guldets Farve, 

uld⸗ 

uldgrund, en. En m. Guld ek. Guld⸗ 
farve belagt Brund. (ſ. Grund, 5.) At 

; male paa 
… fom har Guldfarve. 

et Slags udenfandfe Guldmynt. ft Buer 

uldgrund. — guldguul,- adj. 
Guldgylden, en. 

aaret, adj. fom har guldguu aar. 
Ohlenſchl.) »Mens paa det ſtille Vand 

paa.” Moth. (Jordemoderſiol). SGuld 
ſtykke, et. en Guldmynt. Guldſtev,e 
de mindſte og fineſte Dele af Guld, felt 
findes i Guldfand.  Guldtracd, en. 
ſpunden el. ſiint udtrukken og ægte forg 
Mesfingtraad, ell. en Silketraad, ſamm 
ſpunden med Guld. Guldträkker, 
den, fom gisr Guldtraad og Guldgalem 
Guldtvær, (V. S. D.) ſ. Guldveſtu 
Guldtorſt, en. figurl. umættelig Begin 
lighed efter Guld 3: Rigdom. ”Dan alen 
t. en fremmed Strand af Guldterk ti 
Sonner fendte,” Thaarup. ”Han ofte å uldhaaret Gælhund flyder.” C. Frimann. 

Buldharpe, en. 
"hvormed figtes t. Harpens guldfarvede ell. 
guulladne Strænge. . 

fom indeholder Guld (guldholdig.) 
Guldholdende Erts. 
ganſté liden Deel Guld, ſaaledes ſom dette 
Guld findes i nogle Floders Sand. 
krone, en. 

V. 

et Udtryk hos Digtere, 

guldholdende, adj. 

Guldkorn, et. en. 

Guld⸗ gø 

1. en K. af Guld. 2. en fils 

terſt. ” 

uldvægt, en. 
vægt, hvorpaa 

hlenſchi. 
et Anfald, ſom i Dag, af Raſert, af Gu 

Guldvaffer, en. de 
ſom forſtaaer og arbeider v. Guldvaffrim 
den Gierning, at udvaſte ell. udſtylle Sul 
ſtovet af Flodſand. 
ket, broderet ell. udſyet med Guldttaeh 

n meget, nsiagtig Ele 
uld, veies. At læggså 

uldvirket, adj. ri 

ovn brugelig Guidmynt ”fom i Danmark Ord p. Guldvægten (tale m. flor Scias 
rd 19 Mark.” Moth. Guldkyſt, en. ſomhed.) st 
Navn, ſom tillæ 
kyſten. 
aaret. 
rn brugeligt Læder, fom p. den ene Side 
var prydet m. farvede Figurer og Forgyld⸗ 
ning. Guldlæders Stole, Betræt. 
mager, en. den, fom føger efter Konften 
at gisre Guld; en Alchymiſt. 
Guldmageri, et..og Guldmagerkonſt, en. 
Alchymie. 
guldholdende Ertſer vindes. 
et. Papir, ſom paa den ene Side er for⸗ 
gyldt. 
gyldne Prydelſer. 
Prove, ſom foretages m. Guldet, for at 
erfare dets Fiinhed. 
Bogbindere: st m. Skind overdraget Bræt, 
hvorpaa Bogguldet flæres. 
et, Guld, fom er oplsſt el. bragt i Stik⸗ 
kelſe af Pulver. 

ſtab, 
p, en Bog, før de ſtulle ſorgyldes. (Moth.) 
guldrig, adj. fom har Overflodighed p. G. 

uldfand, et. Sand i Floder, blandet m. 
Guldkorn eler Guldſtev. 
adj. v. beflaaet m. Guld. (Pram.) Øulds 
flager, en. den, ſom forfærdtger Bladguld 
e8. Bogguld. (Moth.) 
1. den, hvis Haandværk er af gisre Kar, 
Redſtaber; Zrydeiſe og andet Arbeide af 
Guld og é⸗ 

ages en Deel af Guineas 
guldlottet, adj. d. f. f. gulds 
Buldlæder, et. Et Slagẽ, tils 

uld⸗ 

Deraf: 

Guldmine, en. et Sted, hvor 
Guldpapir, 

guldprydet, adj. v. forſynet m. 
uldprove, en. den 

f 
Guldpulver, 

. Buldrasp, en. et Red⸗ 
hvormed Bogbindere rafpe Bladene 

guldſlaaet, 

Guldfmed, en. 

. 2, Navg p. et Infect m. 

år 
Gulve, lvbrændt, a 

Kirkegulo, 
21 en SU 

— 

ulerod, en. pl. Gulerodder. [af 2å 
guul.] en almindelig Haveurt, med 
guul Rod, fom ſpiſes. Daucus caroia. 

ulp, et. pl. d.f. Gierningen at gul 
At give et Gulp. (Moth.) 

ulpe, v. n.1. (ogfaa gylpe. Jsl.ge 
sd, gabe m. opfpændt Mund.) figré & 
en Gierning at bringe noget op af fa 

ſen ell. Maven v. at kleges, og om Lode 
fom derved frembringes. Fugle gulpe å 
de op, til deres linger, (Om 
Ravnens Lyd. Moth.) 

Gulv, et. pl.-e. [Iél. Golſ.] 1.Be 
den ed. Grunden, fom man gaaer pad, 
et Huus el. Verelſe. 

Guldpude, en. hos gulv, Stucgulv. At lægge 
feie, vaſte Gulvet, At bone er indle 

Gulv, Brædegulv, Leergulv, Greenguk 
2. afdeelt Rum I en Kornlade. Et G. Ko 

to Bulor Byg. = Q 25. 
æder, ſom ere tienlige og 

dg. v. figr 
Korn, der bringes vaadt i Laden, eg der 
ved brænder ſammen 3: fordærves af Ra: 
denhed; ladebrændt. 
den, fom er fat t. at fele Sulve og Ta 
per I et fort Huus. im 
Gierningen at feie Gulv, 
en Fiæl, ſom udgier en Deel af et Gul 
ell. er beftemt t. denne Brug. ; 
en. tilhuggen cd. glat ſleben 

Kragens 

Gå 
b 

Sulvbræder, på 

SBulvfeier, & 

Giunfi 
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ſem anvendes t. at lægge Gulv. Gulv⸗ 
Hud, en. K. ſom bruges t. Gulvvaſtning. 
Gulvkoſt, en. Feiekoſt. (B. S. O.) gulv⸗ 
legt, adj. belagt m. Gulv (ell. med Gulv⸗ 
fren, Sulvflifer. Moth.) Stuen i mange 
islandſte Huſe er ikke engang gulvlagt. 
Gulvlægning, en. Gterningen, at lægge 
Gulv. ulvmaatte, en. Bafts eller 
Etraamaatte, fom lægges paa Gulvet, 
Gulvſand, en. Cand, fom bruges til at 
free p. Gulve; Strandſand. Gulv⸗ 
frubbe, en. ſtiv Berfte p. en Stang, ſom 
dorpes i Band ell. Lud og hvormed Gulve 
tures. Gulvfkuring, eh. Gierningen 
it flure et Steens el. Brædegulv, for at 
enſe det. Gulvfteen, en. Steen eller 
flifer, hvoraf Gulve lægges. Gulvtæppe, 
t. Tæppe, ſom bredes paa et Stuegulv. 
Gulve, v. a. 1. (f. 

entlig I Ladegulvene. 
Gumle, v. n. 1. [af Gumme.] tygge 

angfomt, tygge m. Gummerne. — Deråf : 
bumling, en. En liden Madbid; ell. et 
Tet orme, man har bidt af. Moth. 
da . ø . i h 

mme, en. pl. -r." (Il. Gémr, X. 
zaumen: Gane.] 1. de Dele af Klæs 
tbenene og Kiſdet, ſom bedæffer dem, 
veri Zænderne ere befæftede; Tandgierde. 
van har miftet alle Kindtender, og maa 
sgge m. merne. 2. i Bemærfelfen : 
Sene bruges det fun om Dyr, f. Er. Oxe⸗ 
ummer. (B. 6. 2.) ”Win Tunge hæns 
et v. mine Gummer.“ Pf, 22. 16, (Bed 
tin Gumme.“ ib. 1550.) ' 
Gummi, eu. ud. pl. [afdet Gr.] Et als 

rindeligt Navn p. den tykke, flæbende, ſele, 
Luften ſtorknede el, hærdede Saft, ſom 
dflyder af viſſe Træer (SA vade.) f. Cr. Kir⸗ 
'bærttæetés Gummi; arabiſk G.; elaffige 

. Zz= gummiagtig, adj. ſom ligher G. 
zummivand, et. Band, hvori, G. er opisft. 
Gump, en. pl.-e. [Jél. Gumpr.] Bags 

ade, Stiert, Rumpe. (bruges fielden uden 
m Fuglene; nemlig om Enden af deres 
ingbeen (Rumpebenet) og Kiodet, fom bes 
ætter ſamme, hvori Halefiedrene fidde.) 
zumpeſtykket af en Gaas.— Gumphene, 
a. pl. Gumphans. Et Slags Hons, ſom 
re uden Haleſiedre. 
Sumpefærre, en. pl.-r. "et Kioretai, m. 
Hiul, hvis Axel ligger i Midten-under ten 
irkantede Kaffe eller Fading, ſom derfor” 
ader Kisrſelen har en ſtodende Bevægelfe 
p og ned. (af v. n. gumpe, fom i Almue⸗ 
roget bemærfer en jaadan Bevægelfe, ſ. 
impe.) 
—— v.n. 1. om viſſe Dyrs Lyd, f. 

⁊. Faarets, naar det kiender fit Cam. 
Roth. J. meckern. (Neppe almindeligt.) 
læberen ”gumrer ſpankende ad fil kruus⸗ 
fted” Far, Kingo. , 
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Gulv, 2.) At gulve" 
torn 3: lægge de hiemkiorte Kornneg or⸗ 

Sunge — Guul. 

Gunge, v. m. 1. bruges undertiden for 
uge ”Og Klippen, haard og høi, ſom 
* Brokar gunger.“ Arreboe. - 

unge, en. Dængedynd; Eng ell. Moſe, 
fom hviler ell. fvommer oven paa ef Vand. 
”De vaade, men tillige fvem mende Enge, 
fom vi falde Guntzer.“ Schytte. (Gunge⸗ 
jord, Moth.) 

Gungre, v.n.1. (har.) give en ftærf, 
bævende Lyd, fom af noget, der ryftes ell. 
voldfomt bevæges. (Moth.) Marken guns 
rede under Heſtetravet. »Med Gru nu 
orden gungrer v. Gangertravet.” Ohlen⸗ 

ſchleger.Jorden Bungred under Gang og 
Dandé.” Grundtw. — Øungren, en. ud. pl. 

Gunſt, en. ud. pl, ſx. Gunft; af 
gånnen, gunnens A. 6. unnan, do- 
nare. (jvf. unde.) Isel. unna, favere. 
1. det Sind eller den Sindsbeſtaffenhed, 
om bringer 06 f. at unde cen vel ell. ynde 
am; Yndeſt, Bevaagenhed. (færd. i For⸗ 
oldet imellem en Høiere og en Ringere.) 

At føge, mifte eens G. Han var i flor 

! 

Gunſt hos Kongen. At vife een Gunſt. 
At vinde Folkets Gunſt. »Gunſt ev bedre 
end Solv og Guld.” Ordſpr. 22. 1. (Bib. 
1550.) ”En Brud, hvis Wedgift er den 

unſt, man har for hende,” (Merope 
v. Schiermarn.) ivf. Nadeſt. ( Yndeſt 

er en Følelfe; 
ben. Øunft bruges derfor ogfaa om 
Gunfibeviisning; hviltet ikke gielder om 
VYndeſt.“ Muͤller.) 2. woing Øndeft, Par⸗ 
tiſthed. At giore noget for Gunſt og Gave. 
= Øunftbeviisning, en. Gierning, hvor⸗ 
ved man vifer fin Gunſt, Yndeft for een. 
— gunſtitz, adj. 1. fom har Yndeft for 
ten. fan er mig meget gunſtig. Lykken 
var ham altid gunftig. (afguntflig, miss 
undelig ; vred paa, fortørnet: Moth.) 2. 
forbeclagtig , heldig, ſom er til Fordeel; 
føtelig. Et gunſtiggt Svar p. en Anſeg⸗ 
ning; At fælde en gunſtig Dom. En guns 
flig Vind. At benytte en Bynftig eo joDed, 
— Gunfiling, (Stenerſen.) ndling. 

Gurgle fig, v.rec, [Zydg; af Gurgel, 
Qværte, Gvælg.] ſtylle Halſen m. Vand, 
fom man lader løbe ned i Svælget uden 
at ſynke det. = Gurglevand, et. Vand, 
tillavet med Urter eller andet, t. af ſtylle 
Saren med, imod Halspine. 

uften, adj. pl. guſtne. gunlbleg af Ud⸗ 
feende. (bruges neppe uden om Anfigtsfars 
ven.) ”Du er jo guſten og bleg (om en 
DD.” Nahbek. — ften , ed. ud. pl. 

guftent Udfeende. 
fine, v. n. 4. (er.) blive guften af 

tidfeende. (Moth.) 
Gut, en. pl.-ter. [Norſt.J en Dreng, 

el. ung Karl. (Moth.) ”O var feg Mand, 
ø et Dut, og var min Kiep en 

Phlenf dl. 
font leg 

” Gelge.) Landfe 
Suul,adj. pl.gule, [FSL guir.] Vapnet 

Q6") 

Gunſt medfører en Stres 

i 



1 

Guul — Golden. 

paa en lys Hodedfarve, ſom ved Straa⸗ 
iebrydningen i Prisma forekommer imel⸗ 

lem Mødt og Gront, —A , gulds 

uul, ſtraaguul, møvelguut lyſe guul, mor⸗ 
eguul, bruunguul o. fi. = giulagtig, adj. 
noget guul, ſom falder i det Gule. uul⸗ 

aret, adj. fom har gule, modne Ar. Guul⸗ 

aret Korn, (Arreboe.) guulblakket, adj. 
blaftet m. en Blanding af Guult. (gilvus, 

galbeus. Colding, Moth.) En guulblakket 
Ko. guulbruun, adj. mørfebruun og noget 

bruumaden, hvis Farve er imellem guult 
og bruunt. (fulvus.) "  guulgrøn, ad). 
grøn m. en Blanding af guult, guul⸗ 
aaret, guullokket, ad). ſom har guult 

Yonebhaat. — -Guulrod, en. ſ. Gu: 
guulfodet, adj. fom hav en 

uulbruun, ureen guul eler guulblakket 

arve. —*R Colding.) uulfot, en. 
En Sygdom, der opftaaer af Galdens uors 

dentlige Affondring, og er forbunden med 

en guul Sudfarve. Buulſpurv-en. En 
Fugl, der i Sterrelſe ligner Spurven 
Graafpurven) og ligeſom denne føger Hus 

bene: men er af en anden Slægt. (Em - 

beriza citrinella.) . guulſtribet, adj, 

fom har gule Striber paa en lyfere eller 

morkere Grund. 
Guulhed, en. Beſtaffenheden af være 

guul af Farve. 
uulne, v. n. 1. re 

Moth. (ogfaa p. pass. guulnes. 
år ok —8 Giota, en Hule.] 

4. et meget ſmalt, ſnevert Strede I en By. 
2, en fnever, indgierdet Bel. 

Gyde, v. 2. ged; gydet, gydt. [Isl. 
iota. A. S. geotan.] udoſe, helde noget 
ydende af et Kar.l nogen Mængde. At 

yde Bandet af Kanden, Fadet p. Jorden. 
9 gyde ſmeltet Malm i Formen. At gyde 

Sand over Gænderne. — figurl. at gyde 

Troſt, Daab i eens Hierte. (jvf. indgyde.) 
— Deraf: Øyden, Øydning, en. . Sands 

lingen, at gyde. == Øydefande, en. Kande, 
fom ev indrettet til at man let fan gyde 
det Flydende, den indeholder, ud af ſam⸗ 
me. (Moth.) 
' den , adj; pl.- gyldne. [af Guld.] 
1. fom beſtager af uld, er giort af Guld. 
Byldne Kloder. (jvf. Gammenfætningerne 
m. Subſt. Guld.) 2. forgyldt, prydet m. 
Guld. (ffæri den høtere Stitl.) D 
Kongeſtol. ”Jeg fødtes el i gyldne Sale 
t. Konſten, at ſlaae Folk ihiel.“ P. M. 
Troiel. 3. figurl. og poet. 2) guldguul, 
ell. af en glindſende lyſeguul Farve, f. Cr. 
om Gaaret, Gyldne Lotfer. ”De ftore Lok⸗ 
fer i gyldne Pragt, om Halfen lagt, ei 
Svanebryſtet bedekker.“ Ohlenſchl. b) mes 
get heldig, vpperlig. Det var gyldne Ti⸗ 
der. Fredené gyldne Dage, Ungdommens 
gyldne Alder, Cc) Den gyldne Aare, Blo⸗ 
dets Zillob i Xarerne omkring Endetar⸗ 

lerod. 

guul. 
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en gyldne 

Gdlden — Synge. 

mens Xabning og Udflod (Hæmorrhoide 
coecæ, den blinde gyldne Aare.) == Det 
Adj. forenes i nogle Tilfælde uforantre 
m. et andet Adj. ed. Subſt. f. Cr. 
denblank, adj. blant, fom Guldet, "I: 
blæfte den Jæger i gyldenblanke tur. 
Ohlenſchl. Gyldenglands, er. Gun 
lands. ”Strar rinder Solen op m. Gel 
englands.” Arreboe. Gyldentlever, n.: 

Navn p. en Plante, ſom voret vildt i Krat 
flove og for dens ſtionne blaa Blemki 
dyrkes i Haverne. (Adelklever, Blaaſtucrt. 
Anemone hepatica, Gyldenlek, & 
pl. ker. en Plante m. ſmukke og vellng 
fende Blomſter, tildeels af guldguul garn 
om hyppigen dyrkes i Haver. Golder 
mykke, et. poet. et Smykke af Guld, Gun 
mytfe. ” videnfmyktere ægte Glande. 
Grundtvig Gyldenſtykke, et. Et Cis; 
Silfetet, hvort Blomſter ell. andre Fist 
ver indvæves i Guldgrund. En SGylden 

kkes Que. (Buggefen. Ungd. A. I. 199 
yldental, et. i Tidéregningen: tet 5 

fom angiver Ordenen af ct viſt Aar i 
ken af en Maane-Cyklus, og tiener I. 4 
udregne Paaſkefeſten f. hvert Lar. 
denvand, et. kaldtes tilforn et Slags Brain 
deviin el. Aquavit, hvori ſyem mede Cu: 
dele af Bladguld. Dantziger Gyldenv 

Øyldig, adj. [af gielde. T. guͤlti 
IJel. gialdgéngr.] 1. Egentlig: fom b 
en vig beftemt og bekiendt Bærdi, cg åt 
tages t. en ſaadan Gærdi. Men i der 
Bemærfelfe br. nu meſt: gangbar, gængs! 
2. ſom gielder, er gieldende, er i Arsfi 
har den Bærdi og Virkning, ſom Tiny 

gyldig Grund, Denne Uindftvldning I 
legge tage for gyl i 
kellge) Bevifer. = 

GSylpe, v.a.ogn. d. f. f. zulpe. (& 
Øylt, en. ſivf. gilde] 1. en Sal 

ung Salt. V. S. O. (X. S. Gyke, 

Gilding.) 2. en bedet So. (B. 6. 9 
3. en Sogriis. (Moths Ordb.) 

Gyntze, v.a.pgn. 1. (Sv. gunga. it! 
n.s.ncdenf. ogv. gunge, ovenfor.) 1. fælt 
noget, der hviler p. et Punkt, i en fvingen 
Bevægelfe; el. intrans. være I en ſaade 
Bevægelfe. Hah gyngede bende I 
Det er ftte enbver, —* fan taale at 
ges. ”Win Sorrig op og hed fig gynged 
m. mig.” Weſſel. (Gædvanl. bruges 2/7 
Ord fun act. om Perfoner og om ca & 
vægelfe, der ſteer en Gyntze. At * 
er derimod at bevæge noget, ſom men k 
der ell. bærer m. Armene, frem og tilbea 
allene m. diffes Kraft, ell. at fatte det 
Magt i Heiden.) 2. imrans. br. åti 
vel om en ſaaledes t. Siden ſoingende £ 
vægelfe, ſom om den, der egentlig mt 



& 

Gynge — 

jeaer op og ned; f. Er. Bolgernes. »Saa 
yntgende gik før ci Bolgedands.“ F. Guldb. 
Baaden gynger p. Bolgerne.“Stolt gynge 
jlaader p. det Hav, ſom aldrig fummed 
. Sislen for.“ Foerſom. Naar Jasmi⸗ 
ernes Blomſt beſneer den gyngende Lov⸗ 
ren.” Ohlenſchl. — At gynge vp. et Bræt 
: vippe og ned Mm. ſamme. — Øyngen, en. 
d. pl. Handlingen at gynge ſelv, eller 
ange andre, S Gyngebræt, et. 1. Bræf, 
borpaa man vipper ell. gynger. 2. Bræt 
en hængende Gynge, hvorpaa den Gyn⸗ 
ende fidder. Byngegang. en. Gang, 
vorved en gyngende evægele finder Sted; 
GS paa Sængetynd. yngeheſt, en. 
ifterfigning af en Left, giort af Bræ m. 
. ber ftaaer p. afrundede Gænger og gi; 
es Bern til at ride eller gynge paa. 
Øynge, en. pl -r. Indretning t. at gynge 

aa, der ſedvanl. beſtager af et flærft,. i 
> Punkter ophængt Toug, med et Gæde, 
Borpaa den Gyngende fidder. Rusfiſte 
længer kaldes de, hvorved den i Gyngen 
dende v. et Drivværfenten bevæges op 
g ned i en Kreds, ell. dreies i en hori⸗ 
mtal Kredébevægelfe. 

po, en. f. Gibs. 
ler, en. f. Giortler. 

, Gys, en (og et.) 1. Vandſtyl, Regn⸗ 
ml. (Moth; nu ufædvanl. Isl. Gusa. A. 
3, Gyte, Dverſvommelſe.) -2. gyſende 
ſornemmelſe, Gyſen.Dodens Sys.” Ohl. 

yſe, v.n og impers. gos, har gyſet. hvoro 
egentlig: have en ſtielvende Fornem⸗ 
zelſe, ſom fra de indvortes Organer uds 
teder fig over Legemets Overflade og brin⸗ 
er puden til at bæve. (I. ſchauern, 
daudern.) At gyfe af Kulde, af Skrok. 
Sammel Mand Byler og ved Varme.” 
xdſot. (Moth.) Det gos i mig. At gyfe 
der hele Kroppen. ”Gyfe ér bejlægtet m. 
lys, Vandſtyl, og-er uden Tvivl førft 
tagt om den Folelſe, ſom opftaaer, naar 
an pludſelig overøfes m. Band.” Miller, 
d. Syn. I. 398.) 2. betaget af en plud⸗ 
lig Sfræf; bæve v. en Forſtrakkelſe, der 
udſelig opſtaaer og ligefom giennemfarer 
nm (og ſaaledes ifær om Skrokkens phys 
ke Virkning.) Det ges i mig, da jeg ſage 
arnet 'ftaae i def aabne Vindne. ”Naar 
It Frygtelige vifer fig, fan felv den Mos 
Be gyſe; men han vil fnart fatte fig, 
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. fætte 

— Gogle. 

imedens ben Frygtſomme vil bæve.“ Muͤl⸗ 
ler. — Deraf mere uegentlig: at gyſe for 
el. ved noget 3: føle Afſty for, Redſel v. 
noget. Man maa gyfe f. Folgerne af diſſe 
toilelsſe Voldſomheder. ”VBørn og Narre 
de tør giere det, ſom Helten gyſer ved” 
Storm. > Øyfen, en. ud. pl. det, at gyſe; 
pludfelig Skrok og dens Virkning. Feber⸗ 
vſen. En fold Gyſen. ”En ſtrækfuld Gy⸗ 

fon nu mig følger overalt.” A. Bull. ”En 
en farer i Helteſtarer, i Kongens Blod.” 

Ohlenſchl. — Gysning, én. pludſelig ſticel⸗ 
vende Fornemmelſe i Legemets vdre Dele, 
ledſaget af en indvortes Fornemmelſe af 
Kulde. Med Feberen følge Sysninger. En 
Kuldegysning. 
Gyvel, nm.s. en liden Buffvært, med 
guldgule Blomſter og fele Grene, der ans 
vendes t. Koſte og er tienlig t. at dempe 
Flyveſand; men let ſpreder fig p. Marken 
ſom Ukrud. Spartiam scoparium. 

Galle, en. (p. Fiſte.) ſ. Giælle, 
1. Bænge, en. ud. pl. eg ud. Art. [Ioel. 

Gengi.] Fremgang; uhindret Virkning. 
Det har ingen Øænge. (Moth.) "Retten. 
haver ingen Genge. Kingo. ”Paa det 
Net og Netfærdighed fan have fin Gen⸗ 
ge.” D. Lov. 1. 24,2. ”Det — fan dog ei 
rettelig i Delft og Genge føres.” Bording. 
(II 

2. Gænge, en. pl.-r. [af v. gaae.] det, 
m noget gaaer ell. bevæger fig; eller 

den Indretning, fom fæftes under en Zing 
f. at kunne fætte den i én vis (gyngende) 
Bevægelfe. Tridſen gaaer i fine Genger. 
Skruegænger, 

ænger under en Bugge. 
Genge, adj. pl.:gængfe (men ogfaa i 

sing. høreé og ſtrives gængfe.) [af gage. 
N. S. gånge. T. gång und gede] 1. 
fom er i "Brug, i Skik, gangbar, brugelig. 
Denne Mynt er ikke mere gængs her i 
Landet. Gængfe Ord og Talemaader. 2. 
herſtende, udbredt, fom udbreder fig. Fe⸗ 
bre have været meget gængfe i Har, ere 
meget gengſe i denne Egn. 
Brier, fn. ſ. Gartner, ⁊ 

Gaaſens Unge. (jvf. Gaas og Gafſe.) 
GSogle, øgler f m. ft. en, ſ. Giogle, 

Giogler. 
sd 

ngerne i en Strue. At, 

æsling, en. pl.-er, ſdimin. af Gaas.] | 

2 
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Se: et Udraabgord £. af udtrykke en m. 
Forundring blandet Brede, fom vel fores 
kommer 1 poetifte Skrifter; men fielden 
ell. aldrig i Taleſpoget, hvor det derimod 
ofte høres m. Gientagelfe, (he ha! Tonen 

s Pe det fidfte) og udteykker en vis Slæde 
over aft man har udfundet, ev kommen 
efter noget. Ek 

Saa, en. pl.-er. et Slags liden Hai⸗ 
fik, hvoraf Skindet bruges t. Polering. 
G S. O.) Maaſtee Squalus canicula. 

tdet findes desuden i andre danſte Navne 
p. Gavdyr, f. Er. Saatiærling, Zaamar, 
råaafter. (Moth.) 
aab, et. IAI. S. Hopa. $. Hope. 

Sv. Happ.] Er tilkommende Godes For⸗ 
ventning. (jvf. Forhaabning.) At gisre 
fig Zaab om noget. Endnũ har jeg godt 
sg At fvæve imellem Saab og Frugt. 
”Befee vi sSaabet alt f. nsie, forfvinder 
det blandt Tyivl og Frygt,” Evald, ”Der 

horer ikke meget til at fætte fit Saab paa 
Herren, naar det, vi haabe, fees opfyldt 
og intet frygtes.” Baſtholm. — Det ellers 
ufædvanlige Fleertal er brugt af Ohlenſchl. 
(Men, mine Saab! I kom ei f. at foins 
de.” Arel og Valb.) Ligeledes: ”Man bliver 
dog v. mange flige feilſlagne Zaab vanſte⸗ 
lig t. af haabe.” Rahb. (D. Ziiſt. IV. 611.) 
= haabefuld, adj, 1. ſom lover godt, 
fom man fan gisre fig godt Haab om, 2. 
fom har ftærft, ſikkert Haab om noget. 
(fieldnere,) ”Zil Himlen feer han haabe⸗ 
fuld igiennem Træetå aabne Krone.” J. 
midt). — Saabglimt, ef. poet. fornyet, 

iglen oppakt Haab. ”Sig el v. trofoft 
glimt lade blende.” Thaarup. — haables, 
adj. fom ev ganffe uden Haab, ”Medens 
haables val min Aand fortæred.” Bagg. 

n Jaablos Tilſtand. (haabeløs, Thaar.) 
p zacbloshed/ en. ud, pl. haablses Til⸗ 
and. 

Baabe, v. a. 1. [X. S. hopan. E. to 
hope. N. 6. hapen.] vente fig et tilkom⸗ 
mende Gode; anfce 

er ondt.” Sporon. — Gaa ſtor en Lykke turde 
- jeg aldrig haabe. At haabe paa Bud, til 

Gud (fætte fin Lid til.) Jeg haaber at fer 
dig endnu engang. Jeg haaber, vil haabe 
(forventer) at han vil bære fig klogere ad, 
end ſidſt. At haabe bebre Tider, ”Man 
haaber det, man ſynes åt burde have; man 
forventer hvad Tid og Omftændigheder 
ville føde af fig,” Sporon. (Den i ældre 

sg haane, nedenfor.) = '$ 

aab⸗ 

pfoldelſen af noget, h 
man enſter ell. venter, for rimelig. "Man 
fan vente baade Ondt og Godt; men man. 
haaber det, fom er godt, og frygter det, ſom 

Skrifter hyppige n. pass. Form: at hen 
bes, (Sv. håppas) om endnu træffes pet 
enkelte Steder I Bibeloverf. (f. Cr. Ruk 
2. 12.) er nu aldeles forældet.) 

vågen, en, ud. pl. IJ. pobu.) Efaa, 
Vanære, fom tilføies cen af Andre. "Sj 
gisr, at Nogen bliver beleet ; Zaen at hun 
bliver foragtet." Sporon. (jvf. Spot, fpettr, 

aanblik, g. 3. 
Hiekaſt, ſom udtrytter Haan eller Forest, 
"vis Vanvid, mellem os, et nar d 

anblik værd.” Bagg. haanfuld, ad) 
om vifer, yttrer, indeholder en hoi Grat of 
Haan ell. Forhaanelſe. Et haanfpldt nr 
” 9 ham fan du lønne m. d Forn 
agt!” Pram. (Stærfodd,) Geen, 
en. haanlig, haanende Latter. (Rabist.) 
”Saanlatter ſtingred unter Jorden.” 35 
gemann. aauſmiil, et. haanendt 
Smiil, Smiil, ſom udtryffer Foragt. Lap 
efen. (Herz.)aanſvar, et. haasligt, 
ornærmende Svar, — haanlig, adj. forss 
fende, fom ſteer m. £aan. (jvf. ad. ban, 
2.) En haanlig Mine, Afvotisning. "3 
derved du beføieter, og andre haenligt atien 
agte.” Tode, —haane, v. a. 1. [af ger] 
rilføte Haan, Foragt og Spot. (jvf. ſpoui. 
fom mere gaaer ud p. Latter; ligeſom hat 
p. Stam og Foragt.) ”Jeg fan haeunt gal 
sen ganfte alvorlig Maade; jeg fan egſat 
gane dem ſaaledes, at den Feolelſe af 0 

agt, jeg opvætÉer, forbinder fig m. Fald 
af det Latterlige.” Birkner. (Joſ. Rila 
d. Syn. Il. 123. Denne Forf. antog 2 
Forftiel I Ørad imellem haance og forst, 
fom et ftærfere Udtryk om at vife ca me 
kiendelig Haan ”v. Lader, Ord og Gin 
ninger.”) == haanes ved, v. n. pas. flor 
me fig, blive ſtamfuld, undfeclig' over 5 
"get. (A. Vedel.) ”Han hace aes ved af bl 
Danf, ſom falder ham faa fonngal” 
Falſter. 
Scan, adj. 1. undſeelig, ſtamfuſt. I 

"blive haan ved noget. ”Da bliver han få 
aan, at han redes (rodmer) derved,” & 

Thott. I. 20. 2. ſpodſt, foragtelig. ( 
det i Skriftſproget; men høres i Almer 
fproget.) 3 hint forekommer dog adv. heest 
for: haanligen, med Foragt. (En Borge 
fmiler haant ad fit nedfaldne Puri: 
Storm.) og Talemaaden: At. lade pant 
om noget 3: foragte, ringeagte. ”Kem hd, 
min ſtolte Ven, ſom haant om Faren lod. 

X. Bull. ”pan lod haant om hele Km 
den, undtagen om fig ſelv.“ Bagg. * 
I. 356,) ”Døden fommer; den trodkt * 
gens Konſt, og lader haant om Groed. 



Haanhed — Haand. 
ed, en. nd. pl. 1. Baarupv. = Saanh 
»Endelig blev hun zvodſthed, Foragt. 

red, og Drev mig med »3. paa Døren,” 
olb. (den Bægelf.) 2. Stam, Maan. 
At blive rød af Saanhed.“ B. Thott. I. 24. 
Hvo den Zaanhed fan Beffrive, ſom eder 
vergif?” 9. Paaré. ”pælhiem fan jeg 
ctroe Skioldungens, Hothers Zaanhed.“ 
vald. 

and, en. pl. Sænder. II. Hond.] 
*8 vderſte Dea af Armen p. det mens 
eſtelige Legeme, fre Haandledet t. Fin⸗ 
erenderne. ”Nu ſaae man udſtrakt Zaaud, 
u ſaae man fnpttet Wæve.” Holb. P.V. 
it give, rætfe een Zaanden, tage een i 
gcanden, 2. uegenti. a) Side. Paa haire, 
enftre 5. (altid om Perſoner.) b) Be⸗ 
ddelſe. Beviſet er 1 min 5. At overgive 
en noget f egen Zaand, i egne ænder 
2: f. ham felv, perfonligen.) Dette Sods 
ar fiden væset i Mange Sænder. [9 
enne Bemærtelfe ifær br, ogſaa Formen: 
»gænde, til ænde. f. nedenfor 4.) €) 
Ragt, Vold. ”At have Gods og Eiendom 
igeend og fævd.” D. Lov. V. 5. 1, (i 
seand og havendes Bærge.” V. 5.2.) Det 
ager i Guds %. At betroe fin Velfærd i: 
eng Saand. At falde I Noveres 3ænder. 
inf. Zalemaaden: Zals og 34and.) d) 
zeſtvrelſe, Behandling. At have noget uns 
ev ssænder, have et Arbeide under sSæns 
er. At være under en kLœges Saand. Det 
ager igiennem mange Sænder, inden det 
tiver færdigt. Paa fin egen Zaand 53: 
nået fin egen Raadighed, uden at høre 
I. Inde andre. "Det har han giort paa fin 
gen Saand. At gane p. fin egen 3. Gun 
der Pe fin egen Zaand J:ereit Tieneſte. 
) den befiddende, handlende, virkende Pers 
mn. At tage fine Barer fra forſte Zaand 
BSælger.) Paa anden, tredie Saand » 
cd Wellemhandling, igiennem en ell. to 
pdre. Denne Gave er fra-en kier SZaand. 
eg har det, har Efterretningen fra en 
Her 55. Arbeidet er fra hans 3., fra 
ans egen Saand. At giore noget m. egen 
saend (felv, uden fremmed Hielp.) Der 
ar været mange Zander om dette Ars 
sites »Saaſnart en faadan fommer til 
zyne, er der ogſaa hundrede ænder om 
am” Rahbek. fy en vis Maade at ſtrive 
aa, Skrift, Haandftrift. At ſtrive en ſmuk 
se Det ev tffe min 5. Brevet er ſtrevet 
ed hans egen, med en fremmed s3aand, 
) Ravns Underſtrift; it. ſtriftlig Forfik⸗ 
ing. At fætte fin 33. og Segl under et 
ocument. Jeg har hané Zaand derfor. 
t ſtrive cens %. efter, 3. i nogle Gam: 
enfætninger betegnes derved, at et Red⸗ 
ab. er "let at bruge m. ænderne allene 3 
Cr. Saandqværn, Saandſav, Saandore. 

, Blandt en Mængde færegne Udtryk og 
alemaader fan mærkes: for Zaanden 

prag 

"(tilftede.) ſ. adx. forhaanden. At gåde ud 

Haand — Haandfang. 

for aanden m. éen ad: i Tvekamp. (Holb. 
agg. N. Klim. 37.) Bed⸗aanden, p. 

rede Saand ell. Zender, tilſtede. — Arbei⸗ 
'det gager ham godt fra Zaanden 2: ſtri⸗ 
der godt frem. — Paa egen Sand 3: uden 
Andres Raad, el. Tilladelſe. Jeg har giort 
def d. min egen Zaand. — Paa fri SZaand 
22 uden Hlelpemiddel. At tegne paa fri 
Saand (3: uden Ænvendelfe af Paſſer ell. 
andre Inftrumenter.) At give Penge paa - 
Saanden 3: forud. — Under Saanden 3: 
hemmeligen. — At gaae een til Zaande 5: 
være éen £. Hielp. (Ogſaa i ældre Skrif⸗ 
fer: hylde, underkaſte ſig⸗Han giorde fit 
til, at Adelen og Kisbftæderne gif Frede⸗ 
tit. til aande. Wandal. Mindesm. I. 
202.) At gåde fra Zaanden (om Varer 
fælgesm. Lethed, ſnart. — At lægge Zaan 
paa noget, p. et Arbeide, tage fat derpaa. 
At lægge Baand p. cen 3: flaae, overfalde. - 
Af Saanden i Munden 53: faa haftig for⸗ 
tæret, ſom fortient. ”Ved ſaadant Arbeide 
fan ikke fortienes meer, end af Zaanden i 
Munden.” Holb. (Er. Mont.) — At have 
såaand I Hanfe m. cen 2: have Beviis før 
hang ulovlige Handlemaade, eller være i 
Stand t. at paafee hans mislige Opforſel. 
At ſlaae Saanden af gen 3: aldeles forlade, 
opgive een; flet ikke meré ville hielpe ham. 
At have noget, have Penge imellem Sæns 
der 3: t, løbende Udgifter, ell. t. at drive 
fin Neringsvei. — Ogſaa bør bemerkes 
de to Adverbier: i Sænde, I Befiddelfe, £ 
Giemme, i fin Værge. Gan har Bevifet i 
Saende. (Deraf: Jhændehaver.) til Sæœn⸗ 
de, i eens Haand, faaledes at han faaer 
det. Det er endnu ikke kommet mig til 
sSænde, = aandarbeide, et. A. hvortil 
allene Gænderne bruges, aandbiil, en. 
Gaandsre. aandblad, et. den Deel 
af Haanden, fra Gaandledet t. Fingrenes 
Begyndelfe, naar Haanden udſtrekkes. 
Haandbog, en, 1. en Bog, fom man ides 
lig, daglig bruger. 2. en B. ſom indehol⸗ 
der i Kovthed de førfte Grunde f. en Vi⸗ 
denſtab. Zaandbred el. SZaandobred, en. 
Breden af en Haand. ”Han var fer Alen og 
en —— hø” 1Sam. N. 4. haand⸗ 
bred, adj. ſom har Haandsbrede. Saand⸗ 
bue, en. B. ſom ſpeendes allene m. Haanden. 
(forſtiellig fra Laasbue.) Saandbuk, en, 
En Rambuk, ſom føres med Hœonderne. 
Moth. (Hos Brolæggere: en Jomfru.) 
Baandbylt, en. En liden Bylt, ſom fan 
bœres I Paanden. (Moth.) aandbæk⸗ 
ken, et. B. t. Haandvaſtning. Baand⸗ 
daſt, en. Daſt, Slag, ſom gives cen i 
Haanden. Baanddug, en. Haandflæde. 
sandfaaet, adj. v. ſom er givet, fivet een 
Dænde, ”Scandfaaet Pant ſtal den, ſom 

det fager, giemme ſom fit eget Gode.” D. 
Lov. BSaandfang, ef. det, hvori man 



. fæfte, tinge bort. (Colding.) 

derſatter; (Vedel. 
telſe fom Kongerne 

— 

tager fat p. noget m. Henderne, for at 
føre ell. bære det. haandfaſt, adj ſterk 
(egentl. i Hænderne.) ”Hver af dem lang 
og før 0 band faft fom cn Jette.” Bagg. 
Deraf: aandfaſthed, en. ud. pl. aand⸗ 

" favn, en. faa langt, fom man kan fatte 
mm. Haanden, fpænde m. Fingrene. (ufæds 
»anl.) ”For at vife mit BUE den nydeligſte 
Fod indtil en Zaandfavn fra RKnæet.” 
Sagh. (Labyr. II. 175.) 9aandflade, eri. 
Ben indvendige Deel af Haanden, naar den 
udſtreekkes. ”Dog knap løftede du dine 
aandflader ud glennem Gvælget.” Ohlen⸗ 
ſchloeger. (f. SZaaudblad.) Saandfuld, 
en. ſaameget, ſom rummes i en Haand; 
figurl. en⸗ganſkte liden Mængde. ”Derfom 
blind Forvovenhed allene havde bevæget 
ham t. at gage med en Zaandfuld Fole 
over t. Aften.” Sneed. Zaandfaſte, et. 
noget, af holde faft I m. Hænderne; eler 54 
det, at tage fat, fane Øreb i noget. At 

aandfæfte, v. a. 1. 
sågands 

faſtning, en. Pagt imellem Konge og Un⸗ 
orſtrivning, Forplig⸗ 
ældre Tider gav fra 

fig, naar de tiltraadte Regieringen. haand⸗ 
age, v. a. hylde, underkaſte fig. (forældet. 

face 3. i noget. 

eraf: haandgangne Mænd, "Hvor mans 
e, m. Eie, Liv og Blod Hans Majeftæt 

haandgange,” Bording. IL 418.) 9aand⸗ 
ave, Zaandgift, en. det, fom gives, 
* een i Haanden; eller Handlingen, 
vorved det ſteer. (Moth.) 

mæng, (tydſt.) ſ. Zaandmentgg. Baand⸗ 
gever, et. Haandvaaben. z34andgier⸗ 
ning, en. 1. Arbeide, Gierning m. Hœn⸗ 
derne, At forrette fin 3. upaaklageligt. 
(Sneedorf.) 2. Voldsgierning, ſom udføs 
res v. perſonligt Overfald, ”Findes kien⸗ 
delig Tegn t. Zaandgierning (hos nufødte 
Børn.) D. Lov. VI 6.9. »Fre der flere i 
Saandgierningen, og have flaget, ſaaret 
ell. (ladet den Dræbte.” VI, 6,2. (jvf. VI. 
6. 14. VI. 9. 19.) Zaandgreb, et. 1. 
d. ſ. ſ. Haandfang. 2. et Greb m. Haan⸗ 
den; men ofteſt ſigurl. om viſſe, v. Øvelfe 
erhvervedt Færdigheder, hvorved Haand⸗ 
gierning lettes. ”De til et begqvemmere Liv 
nødvendige Konſter og gaandgreb,” Guldb. 
(ſ. aandelav.) aandgribelig, adj. 
ſom enhver lettelig fan komme efter, bes 
gribe. (blot i denne ſigurl. Bem.) »Korn, 
Uld og andre Ting, hvis Nytte er faa 
håndgribelig.” Sneed, ”En Lærdom, der 
er faa frugtbar en Kilde t. de haandgris 
beligſte Falſtheder.“ Eilſchow. ”&n Sams 
ling af de hzandorbelinſt Modfigelfer.” 
Birfner, (Kun ironiſt ell. i Speg br. det 
om Haandgierning e. d. Hans Kiærtegn 
blev alt f. haandgribelige. Efterhaanden 
bleve diffe Vittigheder meer og meer haand⸗ 
gribelige.“ Rahbel. Danſe Ailſtuer. V. 

v 

Saandge⸗ 

ø 

hd 
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276.) 8aandhammer, en, Gu liden far 
mer, ſom foret med cen Haand. (Mott 

andheft, en. Deft, fom een later fe 
ledig efter fig t. Brug i Mødstilfælde (f. € 
Å Krig.) såeandbidp; en. fielp v 
Haandgierning.“ andbold, et. 
aandfaæſte. At have Zaanðhold paa : 
get 3: have det i Befiddelſe, I fn Wa 
(Moth.) Zaandjern, et. J. ſom læg 
om Gænderne paa Forbrydere. 5 
Faft, et. 1. faalangt man fan kaſte mn 

. ænderne. 2. Slagsmaal. At give fg 
rå. med cen, (8. S. 0.) ndfic 
st. Klappen m. Dænderne, —Seandkl 
et, Klæde f. at førre Hænderne i, m. : 

aandkort, pl. kaldes i Kortſpil de be 
. Kort, fom ei ere Trumf. At have gotc 4 
Saandkraft, en. Dændere Kraft. At = 
rette noget allene ved 7%. (uden Waſtir 

aandkruſer, pl. Ktufer i Skiortecer 
for ænderne. (Manſtetter. I. Baden. 
ældre Skr. Zaandruer.) 3æandta 
en. Hankekurv, ſom bæres i cl. over pa 
den. (Moth.) . Zaandkys, et. Kys za 
Haanden. haandlam, adj. lam, t 
føt paa ænderne. (Moth.) 3%: 

» langer, en. 1. den, fom er Gaantearts 
fot. færdeles Muurmeſtere, t. Diels oc 
eres Arbeide; om Quindfolk: 

langerffe. 2. figurl. dén, fom gier mn 
Anden Haandrækning, gaaer ham t. fas 
de. ”Øvrigheden var ikkun Præfternes Zi 
nere og · Saandlangere. Baſth. Sam 
led, et. Ledet, ſom forener Haanden m. Av 
men. Saandlinning, en, Sinning f. par 
derne p. Efiorteærmer. Saqcandlove, c 
det Hule i Haanden. ”Deter ondt, at pink 
Haar af Zaandlove.“ Ordfpr. Gaard 
lugning, en. .£, ſom ſteer mz Hende 
Saandlygte, en. liden Lygte, fom bæres 
Haanden. aandlæge, en. br. unde 
tiden for: Saarlæge, Chirurg. (Rahb. D 
Til. III. 163.) scandlægning, 
Gierningen, at lægge Haanden p. cz, k 
Gr. til Velfſignelſe. Zaandlofte, et. 
ſom man giver Haanden påa at ville holde 
aandles, adj. uden Haand ek. pæn 

(I Vedels Saxo forefommer: hesmdlek 
Bærge 3: fom kaſtes af Haanden, Kaſte 
vaaben; arma jactilia. S. 314, 513) 
enets Klan Zaandmange, en. Stri 
egtning i Nerheden, Mand mod Mand 

Haandſlag. ( V. S. O.) haandnem. * 
1. nem i Maandgierning. 2. nem 
tage paa, begvem at faae HGæœnderx. 

(Moth.) andpant, et. Haandtaet 
Pant. (Moth.) zaandpenge. n. s. på 
Penge, ſom gives forud, pag Haandes 
(ifær til hvervede Soldater.) 
plov, en. 'et Slags Plop, fom fores ag 
bruges allene v. Haandkraft. Zeand⸗ 
qværn, en. værn, Møde, ſom driven 
allenem. Henderne. gaandren, grande 

em Ser 



— 
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od, et. Gierningen at røve det fra cen, 
am han” har i Haanden. (Moth. Danſte 
ov. VI. 15. 2.) Saandring, en. 
lt. ſom bæres om Haandledet. (0. Guld⸗ 
erg.) daendruer, pl. ſ. Haandkruſer. 
scendræfning, en. Hielp v. af gage cen 
i Haande, Haandhielp.“ Den ene Konft 
thever den andens Zaandrækning.“ 3. 
Sove. Saandſav, en. liden Sav, ſom 
med m. cen Haand. Zaandſtilling, en. 
kage, man har v. Haanden t. daglige 
dgifter. ”Jeg vis er paa, I en Zaand⸗ 
*ing derved vandt,” Holb. P. Paars. 
scandffiold, et. Et mindre, i Alm. rundt 
3tiold. (Jahn. Nord. Krigsvæfen. 233.) 
sandføreven, adj. v. ſtrevet, I Modſætn. til 
vkt. Zaandſftrift, et. pl. —er. en haand⸗ 
teven Bog, et Manuftript. Et Pergaments, 
'apire 53. ZSagndſtrift, en. ud. pl. 1. d. 
f. Sacud. 2, f. rr sd: At give 
n Søg for noget. aandſtriver, en. 
en, ſom gager cen f. Haande v. Skriv⸗ 
ing; Becretair, 8andſkrue, en. 
itruer,. fom brugtes for at udpine Bekien⸗ 

aendſtud⸗ et. Stud m. Ka⸗ 
Bueſtud og 4andſtud.“ (P. 

Aauſſen. jvf. Vedels Saxo. 16.) aand⸗ 
læg, et. 1. et Slag m. Haanden. 2. 
maandløfte. 3. hosÆX Idre: Haandmenge. 
Give fig til $. fomme i ågandflag.” (X. 
3. Bedel.) 
e, beftaaende af en Rem, hvort Stenen 
agdes, og hvurmed denne flyngedes og 
aſtedes. (f. Stavſlynge.) sgaendfpiger, 
n. Zræftang t. at lofte cl. vende noget 
angt; ogſaa Zaandſpæer. (3. Spik, en 
Stof.) andfprøite, en. En liden 
Syrsite, fom cen Perfon betiener. Saand⸗ 
pyd, et. fort Spyd. Zaandſteen, en. 
.Steen, fom kaſtes m. Haanden. 2. et 
ztotke Ertss m. gedigent GUN ell. Selv, ſom 
ndes ſœrſtilt. Zaandſtroppe, fn. Strop⸗ 
et, hvorved noget bæres med Henderne. 
jcendftært, adj. ftærk i ænderne, næves 
tært, (Moth.) Baandtag, et. 1. Biers 
lingen at tage een i Haand. 2. Haandfang. 
3eændteen, en. Teen, ſom holdes i Haan⸗ 
sen, og hvorpaa man ſpinder i St. for p. en 
Rof. Zaandtegning, en. egentl. enhver 
Tegning, fom er giort p. fri Haand; men 
br. iſer om Maleres Tegninger ell. teg⸗ 
nede udkaſt af egen Opfindelſe; i Modſ.t. 
Ualeri. s3æandtryk, et. Iryk i Haan⸗ 
den v. Haandtag, ifær lønligt. Zaand⸗ 
oaaben, et. Ethvert Vaaben, fom under 
Brugen iffe forlader deng Haand, ſom 
"ører det (f. Er. Sværd, Landfe, Strids⸗ 
ve, 0. d.) i Modſaetn. til Kaſtevaaben. 
"jvf. sgaendværge.) zZaandvidie, et, 
Plovftiert. (forældet. At gaae m. 5aand—⸗ 
idiet 3: påste; at"være svant v. Zaand⸗ 
vidiet. Moth.) Saandvinde, en. En 
Sinde, der fan bevæges m. Haandkraft 

⸗ 

Zaandſlynge, en. En lyn” 

allene. ( Krafts Med.) aandviſt, en. 1 
dagl. T. noget, man fnart fan blive færs 
dig med. 
fører i Haanden til Værge, - ſom Kiep, 
Kaarde, Dolk. aandvark, ct. pl.-er, 
ved Øvelfe og Oplæren erhvervet Ferdig⸗ 
hed i en vis Gierning, hvorved noget fors 
færdiges til Brug ell. Nytte for andre; 
Profesſion. (modfættes ofte: Vide nſtab ell. 
Konſt.) At lære, forſtaae, drive (udove) 
et 3. At giere 3. af noget, drive det ſom 
en daglig Syfjel. ”Krig var deres aand⸗ 
vært, og Hiordene levede de af,” Gulds 
Berg. Deraf: Zaandvarksbrug (ligeſom: 
Handelsbrug, Næringébrug; ogſaa d. 

ſ. Zaandyerksſtik.) Zaandvarks⸗ 
reng, en. fom er i Lære hos en Meſter. 

aandværkofolk, pl. Folt, ſom driver 
et eſler andet Haandverk (Haandværfgs. 
mænd.) 

. et Haandværk, han har lært. (At Nogle, 
f. Er. Dluffen, i St. for dette Ord ville 
brage Zaandvarker, er egentlig en Ger⸗ 
manisme,) aaudvarkomeſter, ⸗vend. 
ſ. Meſter, Svend. Zaandvarksvarer. 
pl. Varer, ſom ere giorte paa Kisb af 
Paandvarksfolk. — Zaandvaern, et. For⸗ 
ſvar m. Hænderne, (A. S. Vedel.) aand⸗ 
oxe, en. En liden, nem Øre m. fort Skaft, og. 
fom føres m. een Haand. =b) 34andelag 
eller Zaandelav, et. Nemhed, naturlig 
Begqvemhed, Færdighed t. at bruge Dæns 
derne, enten i Alm., ell. til et vilt Slags 
Gierning. Han har godt Zaandelav til 
flige Arbelder. Alt m. Henfnn t. at gisre 
SZaandelav og Haandgreb ſtadige, beſtemte, 
ſittre.“ Malling. haandelss, adj. 1. 
ſom intet har at holde fig faft ved. fan 
blev haandelgs, faldt haandeles ned. 
(Moth.) 2. haandeles Daade, fom cen 
uforvarende giør, v. at tabe el. kaſte noget 
fra fig. (forældét.) — Zaandevending, en. 
et Dieblik, en ganfte fort Tid. Der ſtete, 
det gif i en 3. Han giorde det af I en 3. 
(Saaledes altid m. præp. i, og fleldnere 
om en tilkommende Zid.) ”En By, fom 
ikke lod fig indtage i en Zaandevending.“ 
Engelstoft. Sielden forefommer det uden 
Artikelen: ”F Zaandevending fee det hele 
Land at røres.” Holb. (P. Paars. III. 2.) 
[ufædvanlig er ligeledes Brugen af dette 
Subſt. ſom felvftændigt, el. anderledes end 
i hiin Talemaade: ”&n Zaandevending 
os er meer, end Evighed.“ Holberg. (Poct. 

Stktr. 1746. 141.) ”Den gaandevendings . 
eyſt i Haab kun varigt nyder,” C. D. Biehl. J 
=c) gaandebred, en. db. f. f. SZagndbred. 
Zaandogiernintz, en. d. f. f. Zaandgier⸗ 
ning. Saanddkraft, en, d.f.f. 

ftært, adj. haandſterk. (Kæmpev.) Zende⸗ 
vrid, et. Gierningen, at vride Hænderne. 

såaandværge, et. hvad man . 

aandkraft. 
= Ufædvanligt er det afledede: hende⸗ 

Saandvarkslang, et. f. Laug. 
Baandverksmand, en, den, fom driver ' 
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»Med vilde fortvivlede Skrig og Sæende⸗ 
vrid.” Bagg. N. Klim, 163. ”Wed æn: 
devrid den frelfte Hob i Morgenlyſet ftaae,” 
S. Blicher. 
Saande, 'til Saande. (Jel. til handa.) 

: f. ovenfor Saand, 4. 
aande, Slags. (jvf. det JZél, handa.) 

f. allehaande, flerehaande, mangehaande. 
(J ældre Tider brugtes det ogſaa m. Tal⸗ 
ord, for: Slags. »Et Menneſte haver 
wendehaande Bred.” P. Tidemands Poſt. 
1564. Her findes trehaande Diſciple.“ 

ſammeſt. 98. b.) | ' ' 
såaandel (Haandvol. Moth.) ſ. Zandel. 

(paa Terfkepleielen. 
saandelig, adj. f. handelig. 
aandhave, v.3.1. holde Haand over, 

holdei Gævd, vedlige; forfvare. At haand⸗ 
e Lov og Net, fin Magt, Værdighed, 

ettighed. ”Zappert at haandhæve ben 
Ret, fom Fodſelen havde forhvervet ham,” 
Bagg. N. K. "Alt dette vilde m. forenede 
Kræfter haandheve Overtroen.” Kamp⸗ 
mann. (Den ſamme Forfat. bruger det 
ogfaa ſom recipr. ”Den kickke Beſlutning, 
at haandhæve fig imod — faa overlegen en 
Fiende;“ hvilket er en ufædvanlig Tale⸗ 
maade.) — Deraf: ßaandhævelſe en. — 
aandhæver, en. pl.-e. ”I Sandhedens 
Vidner, Dydé og Retfœrdigheds Zaand⸗ 
hævere blandt Mennejffene.” Mynfter, 

aandtere, v. a, 1. [Jél. handtéra.] 
bruge m. ænderne, bevæge imellem Hen⸗ 

derne. (dagl. TZ.) Deraf: 30andtering, 
. en. — Ogſaa: Neringsvei, Maade at for⸗ 
ticne fit Bred paa. (pl. Zaandteringet.) 
”Ærlig Mand v. nyttig Zaandtering vors 
ende flue fin Næring.” C. Frimann. "De 
fogte v. en el. anden Zaandtering at fors 
hverve dereé Brød.” Wandal. 

såaandværfer, en. Haandverksmand. 
(Golding. Dluffen.2 ' ' 

aane, v. a. 1. f. under aan. 
aar, et. pl. d. ſ. IIſst. Hår, A. 6. 

Hær. N. S. Haar.] fine, rordannede 
Trevler, ſom udvore paa Menneſtkets og 
Pattedyrs Legemer. Gærd. om Menne⸗ 
flets Hovedhaar, hvis hele Samling ofte 
flet hen kaldes Zaaret. At bruge Pudder, 
fætte Kam i Zaaret. Forhaar, Baghaar. 
Paa et Zaar 3: ganſke noie, p. en Prit. 

gar nær, ganſte nær ved. Det 
er truffet v. Zaaret, om en Fortolkning, 
Forklaring, fom er alt for føgt ell. tvun⸗ 
gen. At fomme i Zaarene fammen, celler 
p. hveråndre a: i Slagsmaal. (d. Jale.) 
"an f. et Bogſtav kom m. Andre tidt i 
våger.” polb, S gaarbaand, et. 1. Baand 
t. at binde om Haaret. 2. Baand, flets 
tet ca. ſnoet af Haar. sSaarbund, en. 
Guden p. Hovedet, hvoraf Haaret frem⸗ 
vorer. aarborſte, en. B. hvormed 
Haaret glattes og holdes reent. haardan⸗ 

410 Haar. 

net, adj. dannet ſom et Haar. 
et. Den Boldegierning at træffe cen i pe 
tet. haardratze, v. a. og hacrdrage 
v. u. pass. trætte cen, frætfe hinandern 
Haaret. (AX, Vedel. Saro. 227.) ”Der | 
ſloges med deres Hær og vel faa vredel 
haardroges.” Bording. Saardug 
et Slagé Toi, vævet af Seſtehaar eller & 
dre Dyré Haar, fom ei er uUſd. Ge 
duſk, en. ſammenbunden ell. flettet De 
af Haar. Zaarfald, ef. den Omſt 

lt, vævet af Kohaar eller deli 
Zaarfletning, en. En Deel af Sove 
vet, ſanket en Fletning. Se b,c 
Haardrag. (D. Lov. VI. 7.8.) 5* 
en. Hue, vævet af . Zaarklæde. 
ſ. —A Saarklover. en. den, føl 
glor fpidsfindige, unvttige Ind vendins 
imod noget. IN. S. Haarkloͤrer. 
Zaarkloveri, et. en Haarklovers Fres 
gangsmaade. ZSaarkruſer, m. p. Små 
fer, konſtig Kruusning i Haaret. Beei 
—— en. Gierningen at kruſe Ha 
ret. aarkrolle, en. 1. fredet Saar 
loft. 2. Papir, hvormed Haaret fredes ng 
såcarlof, en. pl.-Fer. en adſtilt, ck. 
ſtaaret Deel af Hovedhaaret. hac 
adj. uden Haar. aarnacal. en. Xa 
hvormed Haaret fæfteé op og holdes fa 
men. såcarnet, et. Net, fom fer 
om Haaret og Hovedet. Saarolie, 
fiinf, vellugtende Olie, hvormed Ha 
ſmores. Zaarpenſel, en. fin Mel 
penfel af Haar, aarpidſt. en. f. PR 
2, ZSaarpung, en. Pung, fom Ma 
folk tilforn brugte t. at putte Bagba 
ned.t.  sSeerpynt, en. 1. Gierni 
at pynte fit Saar. 2. Naaden, hb 
Haaret er pyntet og opſat. Denne 5. 
der hende ikke. Zaarreb, et. Red, 
giores af H. iſer Svinehaar. Baerten, 
en. hos Garvere og Skomogere: Rem 
fiden, Haarfiden ). OHuder. hearrig. 
ſom har ftærft Haar, Mængde af £$a 
såaerring, en. Fingering af Haar, ctål 
med indlagte Haar, til Erindring cm 
den, fom de tilhørte. (Moth.) * 
rod, en. pl. -rødder. meget fire Rem 
eller Rodtreyler. ”Træernes fine Fem 
rødder.” Olufſen. Seaarrer, et. | 
int Glasrer, ſom bruges ved phnfic 
orføg. Zaarſalve, en. S. hvormed paa 

ret ſmoͤres. aarſax, en. S. hoormed se 
ret kltppes. Zaarſide, en. d. J. ſ. gem 
rem. mot. Kiodfide. Saaefigte, ct. 
Sigte, hvis Bund er af Heſtchaar. Kar 
fime, en, Haarſnor, form bruges i if 
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Haar — Haardbund. 411 Haatdfrofſen — Had: 

femme t. af trække glennem Huden. ede: haardfroſſen, adj. v. haard 
sefiel, et, Sted, hvor Hovedhaaret ſtil⸗ v. Froft; fom er frofjen haard. haard⸗ 
fig ad. aarffiorte, en. En Skiorte før, adj. fom fan taale Ondt, ftært (haard, - 
paardug, ſom Bodfærdige fordum gif 2. a.) it. ſom bidrager t. at blive det. 
»at plage Legemet. Saarſfærer, en. ”Deres Land fordrede meget Arbeide, og 
, fom gior Haandveerk af at flippe og dannede et haardfert golf.” Guldb. En 
fe Andres Haar. Saarſnor, en. haardfor Ophragelſe. Din Hud er haardfor, 
er af Daar. (fvf. Saarfime.) måaers fom dit plerte.” Evald. Deraf: Saardfers 
Vet, Sold, hvis Bund er af Heſtehaar. hed, en. ud. pl. — haardhalſet, adj. haard⸗ 
erſek, en. Sceek, Pofe af Haardug. nakket. haardhiertet, adj. ſom har et 
den blev fort ſom en 34arfæœr.“ Aab. haardt Hierte, ikke let bevæges til Medli⸗ 
12, Ogſaa figurl. for: Haarſkiorte. denhed. Deraf: Gaardhiertighed, en. ( V. S. 
ertave, en. En liden Deel Gaar. Zaar⸗O.) haardholden, adj. v. paqholden, 
ven, den everſte Deel af Hovedhaaret. Énap,.glerrig, ”En Mand, der ikke er for 
artot, en. Endeel ſammenſnoede afs bas holden og karrig over fit eget.” B. 
ne cl. afklippede Haar. aarvæxt, Thott. haardhudet, adj. ſom har en 
faareté Vært, Sroening! En ſterk haard Hud. haardhendet, adj. fom tas. 

arvægt, =— haaret, adj. fom har Haar, ger haardt p. det, han fager i Øænderne. 
ber er Haar paa. Et haaret Skind. Zaardknude, en. Knude, ſaaledes knyttet, 
være haaret pan Kroppen. at den vanſtelig oploeſes. haardkoge, 
ʒeerd/ adj. n. haardt. [Isi. hardr. A. v. a. 2. foge noget t. det bliver haardt; 
beard,) 1. Egentl. fom har den Egen⸗ meſt i partit, om Xg: et haardkogt XRg. 
', 2. Delenes Tæthed at modftaae Inde haardlivet, adj. plaget af Forſtoppelſe. 
k, itte flet at forandres i fin Skikkelſe. haardmelket, adj. om Koer: vanſtelig at 
Rfat: bled. Zaarde Legemer. Staal inalke. haardmundet, adj. om Hefte: 
heardere end Jern. Veien er heard. ſom ikke let lader fig ſtyre ved Bidfel. 
erdt Fore (Beltføre.) aard (ufors (modſot: blodmundet.) haardnakket, 
tig Mad. Af ligge haardt. 2. Uegentl. adj. ſtivfindet, halsſtarrig, ueftergivende. 
ſom ikke fader fig bevæge ell. røre; fom aardnakket I Meninger (helſt om Pers 
Kraft modftaaer udvortes Indvirkning; ſoner; dog ſiges ogſaa: en haardnakket 
idfer. (modf. om, Fiælen.) ”I veed, at Gygdom, Forſtoppelſe.) ”Jeg tænter, at 
har en Fader, der ev haard ſom en Flin⸗ vrage fligt var blot haerdnakket Stolthed.” 
ten,” pol, (Jeande Fr.) Han varhagrd Evald. ”Den Øienftridige fan ikke ledes, 
dhendes Bønner og Taarer. Han er ſaa fordi han vil være andre imod; "den Zaard⸗ 
må, atintet Ondt bider p. ham, En haard nakkede fordi han ei vil boie fin Villie.“ 
1, (f. sals, 4.) " b) ufelfom mod Sporon. aardnakkenhed, en. Stiv⸗ 
tre i Fremgangsmaade og Behandling; findighed, ubslelig og urimelig Vedholden⸗ 
ng, barſt. (modf. mild.) En haard Res "hed. (V. S. O. af d. Todſte.) »Med flig 
ing, At være haard mod fine Under⸗ Zaardnakkenhed fin Mening at fſorjſegte. 
he. !jof. ſtreng, 5.) ”Den ftrenge Mand polb. p. påars. haardſindet, adj. haard⸗ 
t felv de Lidelſer, han nodes t. at til⸗ hiertet. haardſkallet, adj. ſom har en 
' Kndre — ben haarde er uſelſom og haard Skal. haardſmeltelig, adj. ſom 
rfonfig,” Sporon. c) ſtarp, revſende, vanſteligen fmeltes. aardſtaal, et, 
id; ſtodende. At tale haarde Ord til Staal, fom fættes i Eggen p. ſtarpe Neds 
» five cen et haardt Svar; haarde (tun⸗ ſtaber. (Moth.) hgardſeden, adj. v. 
Vers. d) ftærk, gienneintrengende. haardkogt. haardtalende, adj. v. 1. 
heardt Stød, Slag, Veir. En haard fom har en haaͤrd Stemme. 2. fom taler 
Re, Vinter. e) tung; trykkende, bes haardtet. Folk. (V. S. O.) zezee, 
tig, En haard Skiebne, Sngdom, vende, adj. v. om en Heft, der ſtoder mes 
id, Straf; haardt Arbeide, »At jeg get i Trav. S haardeligen, adv. pag en 
velteſiel faa haardt p. Prøve fatte." haard Maade; ſtrengeligen. "Den Mand 

fel. 1) vanſtelig. Det var haardt at — talede os haardeligen til.” 1 Moſeb. 42. 
tt Stand. Det gif haardt til, ſtod 30. — aardhed, en. ben Egenſtab, at 
råt pan 3: det foftedbe Møic. Det være haavd (i Adiectivets forftiel. Bemærs 
t hdardt, inden vi fif ham overtalt. kelſer.) aardne, v.n. ſ. hærdes. — 
have haardt Liv 2: vanſtelig Stolz haardi, adv. 1. paa en haard Maade. 
9.) = haardagtig, adj. fom er noget (mobf. blodt.) At fidde, ligge, falde, ftede- 
rå. aardbarket, adj. fom har en fig haardt. 2. faſt, ſterkt. At tage haardr 
rt Bart, Et haardbarket Træe. haard⸗ paa een, banke haardt p. Døren, At ſove 
nyt, adj. v. ſom v. Brænding er ble⸗ haardt. 3. haardeligen, flarpt. At ſtraffe 
haar, Baardbund, en. ſom har en ven haardt, tale cen haardt til, 
t, ikke fid Jord⸗ ell. Gresbund. Zaard⸗ aaret, adj. ſ. under gaar. 
do⸗Enge. Zaardbundo⸗He, modſat: ad, ef. ud, pl, IIsl. Hatr. E. hate. 

* 
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hate. 

Had — Hade. R 

N. S. Saat.] hotf uUvillie mod en Per: 
fon eller Fing, (iſer deg det førfte ;) 
en Lidenſtab, der bringer os til at tok⸗ 
kes og demme ilde, at ſtye eg at ville 
ondt el. ilde mod en Perſon; det modfatte 
af Riærlighed. 382 er en næret og forts 
fat Vrede. (jvf. Afſſto, fom er en holere, 
men tillige ligeſom mindre lidenskabelig, 
mere uvilkaarlig Grad af denne Paéfion. 
»Man hader, fordi man vil; man afſtyer, 
fordi man iffe andet, end kan.“ Sporon. 
Man har Afſto for ode, Lægemidler, fom 
ere cen modbydelige, for en Perſon, hvis 
Nærværelfe ev 06 i holeſte Grad imod, ell. 
om hvis Nedrighed og moralſte Slethed 
man er overbevlift, Man bærer ad til 
pen, af hvem man troer fig utilgivelig 
frænfet m. m. “34d har fin Grund i, Kos 
reſtilling om en Forurettelſe; Afſty i Fo⸗ 
reſtillingen om Tingens é&. Perſonens onde 
Egenſtab.“ Sporon.) At fane Fad, fatte 
fad t. gen. At lægges for Sad, blive 
forhadt, eler udfættes for Andres Had. 
” vor tidt man lægges for gad, nuar 
man er fig de bedſte Henfigter bevidft.” 
Rahbek. ”Procuratorer — ſtulle ei derfor 
af Øvrigheten lægge for Sad.” D. Lov. 
1.9. 16. = hadefuld, adj. ſom ev tilboie⸗ 

badelig, 1. el. hadefuld. (”Sudff, ſom ét 

såade, v. a. 1. [X. 6. hatian. E. to 
bære Had til, At hade Synd og 

Ondſtab. At hade cen af Hiertet. 2. 
ftræbe at udrydde; forfølge. At hade 
Ukrud. Den ene And er hadet af 
fene, 3. færd. om Zræer, hvis Grene 
man beffærer, kapper, ftævner, —5* det 
hvppigen af" Almuen i viſſe Provindſer. 
(fvf. elffe, 4.) — Fader, en. pl.-e. den, 
fom bærer fad til een; Fiende, Uven. 
"Min Uvcué Raad, min Faders Med" 
* 
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Hade — Hak. 

Kingo. »Den fieldne Broder, ſom 
Kampens gader,” Hhlenſchl. ! 

1. Gage, en. pl. —r. [I6l. Haki, 
Haken ] et Stytfe Metal, ſom cr å 
frumt cl. i Binkel, for af hænge = 
paa, for at træffe £. fig, 0. ſ. v. en K 
(f. Baadéhage, Brandbage, Brondhe 
Deraf: hage, v.a. 1. at giøre faf i 
v. Hager. At bage noget i, ſammen. 
agebolt, en. Bolt, t hvis ene Cut 
en Dage. Zageboſſe, en. et Slags 
dum brugelige fvære Boſſer, fom, na 
affyredes, lagdes p. en Saffelftang. 
af: Sageſtytte, en. den, fom var bes 
F ne Hageboſſe. (Bandal. Mind⸗ 

2. sagte, en. pl. -r. [Isſi. Haka.] 
nederſte, fædvanl. moget fremftaeent« i 
af Anfigtet under Leberne. S Zegebet 
et. B. hvormed en Hue el. degl, bu 
under Hagen.  sagebcen, et. Ba 
fom danner Hagen. Sagedug, ea. 
fom bindes om Halſen p. Bern. SM 

bs 

pel.” Samme. (Befr. Jfr. 170.) Deri 
cullect, en Zagel. Der faldt en ſtark 
maglene har Naaet Seden ned. 2. fø 
Blytugler, liig Hagel. Et Zagel, ti 
gel, Zaglene. = hagelblander, adj. 
en hagelblandet Regn. Sagelbygen 
Stormbyge, hvormed følger Hagei. 
gelbefje,. en. B. hvoraf ſtydes m. 
Dag ling, en. d. f. ſ. Hagelbyge. 
gelforn, .et. enkelt Hagel. —*8* 
ell.⸗pung, en. P. hvori man fører pa 
p. Jagten. Zagelſtade, en. Glatte, i 
aarſaget ved Hagelveir. elv. | 
Sky, fom medfører en Hagettling. &y 
gelveir, et, Veirligt, fom medfører 

gegle, v. impers. 1. om faglenes Fa 
Det haglede flærft i i Worgete. Det å 
aglet. 
Sai, en. Pl.-er. en Slægt af fore, gl 

bende Novfitfe. (ivf. $ea.) Squalas. 
- 1. Bak, et, pl. df. Slag, Fag n 
en Haktke. / 

2. met, et, pl.-Fer, Skaar, Inf 
i noggt (tfær det, ſom har en Gary Kan 

år 



Hakke — Hale. 413 Halebraad — Halmtag. 

ckke, er. pl.-r. et Redſtab til at lebraad, én. B. i Halen hos viſſe Inſec⸗ 
rå Jorden med, beftagende afettundt, ter, Zalefieder, en. En af. de Fiedre, 
, for Enden budt Jern, i hvis Die et fom danne Fuglenes Sale. Zalefinne, 
Haandgrteb ell. Skaft befæftes. en. Pl. -e. ſom udgiør Fiſtenes vale. 
alfe, v. a. 1. (AX. S. haccan ] 1. halelos, adj. ſom er uden Gale. (Moth.) 
e ofte; a) deels m. en Hatte cl. et Zalerem, cn. Rem ved Seletsi, der fpæns 
t ſpidſt Redſtab: Fuglen hakker med des om Noden af Heſtens Hale. 
bet; at hakke i Jorden; at hakke Stene Sale, v. a. 1. ISv.hala. H. halen. E. 
fJorden; at hakke Froet ned; bydeels to hale. m. f.] træffe langfomt og ved 
tſtarpt Redſtab, en Hakkekniv, Krum⸗ Hielp af Zoug. At hale et Stib ind, ud 
At hakke Kaal, Kied. 2. figurl. af Havnen. At hale en Bielke op. figurl. 
ans, At hakke i fin Tale, i fine Ord da: 4 dagl. J. At hale cen ind 5: indhente 
me, fløde. (jvf. happe.) At hakke paa ham v. at løbe el. ſtynde fig efter ham. 
p. noget 2: idelig at dadle. (d. Tale, Han veed baade at hale og fire 3. at rette 
kt.) = 33akkeblok, en. Blok, hvorpaa fig efter Omftændighederne, ſtikke fig £ 
hatkes. Zakkebræt, et. 1. en Planke, Tiden. (Moth.) 2. figurl. at hale ud 52: 
Rand om de fre Sider, hvorpaa Kiod, trætfe ud, forhale. Han haler det ud (ell. 
T og andet hakkes. 2. et muſicalſt hen), faalænge han fan, Det haler længe 
tument af lignende Form. Zakke⸗ ud m. Brolluppet. 3. fom'v. n. i dagl. 
, tt, en Hakke af Jern. Saltefniv, Tale: fare affted i ftærft Lob ell. meget 
En for, bred og bugt Kniv, med to hurtig Gang. pan halcde efter dem, Denne 

ndgreb, fom br. ifær i Kiokkenetet. at Heſt fan godt hale ud. = Zalepal,“ en. 
t Urter, Klød, m.m.” Zakkemad, En [vær Pæl, nedrammet i en £avn, 
Mad, tillavet af hakkede og fammens hvorom Toug giores faft fra Skibe, der 
dede Ting. — Zakken, Zakning, en. hales ind. (Moth.) Zalereb, ét. Reb 
tningen af hatfe. Zarkelſe, en. ud. ell. Toug til af hale med. , i 
ſmaaſtaaret Halm, ſom ifær br. til Zallen ell. hallende, adj. viſſen, fors 

efoder. Deraf: akrkelſekiſte, en. Lade, tørret. (et fieldent Ord.) Tophallende 
fab, hvori Hakkelſe bæres. akkel⸗ Træer, hvis Toppe ere borttsrrede. (Moth; 
Tv, en. Kniven i en Haktelſekiſte. Langebek. jvf. D. Mag. I. S. 56.) Moth 
el, adj. langt a. [Fél: hall.] 1. glat, anfører ogfaa v. n. at helle: Træet hals 
fig (lubricus, Moth.) ”Paa Verdené ler, halles, vidner, bliver fornet ell. frøns 
1316,” Kingo. (forældet; men br. endnu net. En hallende Skov. 
Hand.) 2. heldende og brat, fom hels  $ilm, en, np. s. coll. [380. Hålmr, 
Ridad. (declivis, arduus.) Moth. A. S. Healm. T. Halm.] 1. Kors 
val, en. (fort a.) pl. (hos Nogle) Zaller. nets tørrede Stængler eller Straae, naar 
Log €. Hall; og Hellie,'en Klippe⸗ Megene ere udtorſtne. (jvf. Langhalm og 
t Hol, kongeligt Slot.] en for Sal; Streg.) Byghulm, Rughalm, Hvedes. 
S. Heal, - &. Hall. ZF. Galle.) bom, Ertehalm. 2. uegentlig et Aar, 

"af ogſaa poet, og uegentlig for: Glot, hvori en Ager har været beſaaet m. Korn, 
ta. (Et forældet”, af nyere Digtere afs ell. Agerens Korngrede. At tage tre gals 
indført Ord.) »Hil Dannerkongen ifin me af Sorten inden den hviler. At tage 
Il" Ohlenſchi. (Palnatoke. jvf. Nord. Byg t. anden og Havre t. tredie 3. — 
We, 146, 195.) Forſtielligt herfra er Zalmbaand, et. Et af Halm fnoet Baand, 
lende: ” f. Cr. til at binde Kornneg. Zalmdyne, 
hald, en. IIel. Hallr, Steen, Flinte⸗ en. Baar, fyldt m. Halm i Gt. tor Fiedre. 
nt] et helt Field, en Klippe. Ørnen Zalmfald, et. d. f.f. Zalm, 2. alm⸗ 
tt paa hølen Zald. ”Han hug i den foder, et, Avægfoder af Galm. Zalm⸗ 
me ssald” (i en af vore gamle Viſer, hat, (Moth.) f. Straahat, Selmhæs, 
t Ordet tidt forekommer; ogſaa: ”den en. En flor almſtak. Moth. (f. 305) 
tde HZreengelde Af denne heie Fald. Zalmhatte, en. et lidet Tag el. Dæffel 
pil, Deraf: Frederikshald i Norge. af Halm over noget, i Stikkelſe af. en 
helde, eh. f. Selde (Sætde.) Lætte. (Moth.) almkiexrv, en. et 
le, en, pl. —rvr. (J$l. Hala,] en bes falmtnippe. (Moth.) galmknippe, et. 
zelig Udvært ek. -Forlændelfe af Rygbe⸗ endeel fammenbunden $. almkube, en. 
bog Pattedur og Amphibier; it. en lig⸗ Bikube af palm. Zalmkürv, en. K. 
de Deel, ſom udgiør Enden af Fiſte⸗ flettet af Langhalm. — $almlæs, ef. Et 
i Krop, og beftaaer af Finner; ligeles Læs Halm. gelmneg, et. f. Halmknippe. 
dos Fuglene, hvor den beftaaer. af Zalmreb, et. E længere Halmbaand; el. 
Se Fledre, og laldes ogſaa Stiert. Hos Reb, fnoet af Gaim. Zeilmſtraa, et. 
Me og Kryb kaldes den yderſte, Hopes Et enkelt Straa af Halm. Zalmſek, 
modſatte Deei Zalen. (f. Rumpe, fom en. Gæt, el, Dyne, fyldt m. Halm, ſom 
id Jalebr. forblandes m, gele.) = Gas br, iSeuge. vSaimtag, et, Straaiag. 

AJ 
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Kiolen er for fnever i alſen. 
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Halmtorv — Halsdug. 

Imtorv, et, Torv hvor Halm fælges. 
almviff, en. noget Halm, ſammenſnoet 

i en Viſt. 

Seals, en. pl.-e. [Jol. Hals.] 1. den 
Deel hos et Dyr, ſom forener Hovedet m. 
Kroppen. (ogfaa om den indvendige Deel 
af Øalfen el. Struben.) At bræffes Fals 
fen (bryde Nakkebenet; men ogſaa iAlmin⸗ 

bellghed: ſlaae fig ihiel v. Fald.) At have 
ondt i Zalſen, faae et Been i zalſen. 
Raabe af fuld 5. 2: meget ſtaærkt. At give 
s£als, raabe heit; gise (om Hunde.) At 
falde egn om Zalſen, omfavne ham. Over 
Zals og Goved, i ſtorſte Haft, hovedkulds. 
— figuri. a) for: Liv, Hoved. fan maatte 
mifte Salfen, er domt p. fin 3. fidder p. 

2: ev fangen og fan vente Dods⸗ 
dom, Af være omen Zals, uden Reds 
ning. At have gals og Haand over cen 3: 
Met t. at dømme ham fra Liv og Frihed 
(ſom tilforn var en af Adelens Rettighe⸗ 
der.) ”De, ſom nyde Frihed m. als og 
aand over deres egne Tienere.“ D. Lov. 

TI. 2. 1. b) om bordefulde,beſvaerlige 
Ting. At have meget Arbeide p. Zalſen. 
At Lae en Proces p. Zalſen, ſtaffe cen 
noget af Zalſen. “ Han dogen Hoben Folk 
p. Zalſen derved fager.“ (2: faaer dem t. 

Fiender.) Holb. P. P. At være een paa 
Jalfen, føge at ſtade ham. cc) den Deel 
af et Kledemon, ſom bedekker helſen. 

. den 
ſmallere, indknebne Deel af noget, Salfen 
p. en Flafte, Krukke, Fiolin. 3. en ſmal, 
af Vand p. begge Gider begrændfet Lands 
ſtrimmel, fom forener et Land m. et andet; 
en Tange, Jordhals. (Iſthmus.) Ogſaa: 
om et ſnevert Indlob fra Havett. en Fiord 
cl. Havn. (Moth.) 4. I nogle Tilfælde 
figurl. om et Menneſte af en vis (ond) 
Bettaffenhed. En haard Zals 2: halftars 
rig, uübeielig. ”Hendes Brødre var de 
værfte Salfe mod Jarlen.“ Ohlenſchl. (Has 
ton.) f. Fyldehals, Skabhals, Slughals, 
Dovehals. = alsaare, en. En af de 
Aarer, fom føre Blodet t. og fra Hovedet. 
Zalsbaand, et. B. Tom bæres t. Prydelfe 
om Halſen. alsbeen, et. det af Led 

beftaaende Been, fom forener Hovedſtallen 
m. Rygbenet. Zalsbind, et. Bind af 
Linned, Silke ell. desl, ſom fpændes om 
Halſen. 3alsbrud, et, den Gændelfe, 
at bræokke Halſen. (Bording. I. 305.) ”Vov 
en Ting, fom der er Salsbrud ved, om 
itte Hobedbrud.“ Bagg. N. Klim. Fales 
brynde, en. ubehagelig Fornemmelfe i 
Gvælget, ſom foraarfages af fed, ufor⸗ 
doiet Mad; eler af Bvætfelfe i For⸗ 
doielſen. såalsbrynie, en. ſ. Brynie⸗ 
Fravt. alebrætfende, adj. v. hvorved 
man fan brekke Halfen, komme i Livs⸗ 
fare. Zalsbyld, en. B. i el. udenpaa 
Halſen. Zalsdußg, en, d. f. f. Saloklud 
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ell. Salstlæde, ſom ere mere brngeli 
alsfoder, et, alt det, fom bruges til 
bedæffe Halſen, ilær af loddent Sti 
balsbugge, v. a. 1. hugge Hovedet af 

enneſte.) Deraf: '"Jelspugning . 
Salshvirvel, cn. et af 2edene t Halẽbe 
Zalsojern, et. en Jernboile, der lægg 
Halſen p. Fanger og Forbrydere, f.( 
naar de ſtage i Gabeſtokken. saelski 
tel, en. Kiertel inde i Halſen. ⸗ 
kiede, en. Kiæbde, ſom bæres om 
t. Prydelſe. 34aloklud el. Salsfle 
et. et langt Stykke fint Linncd, ca 
Torflæde, t. at fvøbe om Halſen. ( 
forſte br. allene om et ſaadant Klædnin 
ſtykkte hos Mandfolk.) Salstobbel. 
En tyk Læderrem, der lægges om pal! 
p. Vognheſte, og med en Sænfe og Ri 
fættes foran p. Vognſtangen. BSalskr 
en. fort Halvftiorte af fünt Lintai, i 
Mandfolk bære uden over Skiorten cg i 
denfot Veſten, eler en noget forjtich 

Stavtst 
rant, ad; 
fen vant el. ge. alsranke Evaner 
Ohlenſchl. alsrem, en, Nem foran | 
Seletsi. alsret, en. Ret t. Hals 
Haand over andre. (8. S. O.) Sel 
faar, et. Saar i eller uden paa fatje 
Belsfmerte, en. Halspine. mv 
e, et. Smykke, fom bæres omtring dl 

neden for Øalfen. alsſunor, en. S. fol 
af en ell. anden Grund bæres om Haller 
alsſtrimmel, en. frufet Strimmel, fel 
Fruentimre bære om Halſen. sGSaleftyfii 
et. det Stokke af et agtet Dyr, ſom ål 
rer t. Halſen. alsſyge, 
en. &. der har fit Sæde iHalſen. 
tørklæde, et. db. f£. f. Salsflæde, 
urt, en. Navn p. nogle Arter af Slægt 
Campanula; ifær den almindelige Kiel 
blomſt. C. Trachelium. 

alsflarrig, adj. [et aldeles tyde Ord. 
—* i) Arn —— — 
rig, contumax. Moth.) 

Salt, adj. [34L. hakr. A. S. beon 
ſom har eet Been fortere end Bet end 
ell. har Stade i eet Been, og derved lamme 

R 



Halt — Halvaar. 

r halter. — (Subſtant. Zalthed, ſom 
fh bar, høres ſielden.) ' 
Selte, v. n. 1. (har.)" [Jeél. helta.] 
te ulige ell. fvagere p. ct af Benene, og 
ved Helde t. en af Siderne i fin Gang. 
halte p. det hoire, venſtre Wen. (pan 
ter p. den ene Albue 3: han fattes nos 
, men vecd ikke hvad det en Moth.) 
ane Lignelſe halter 3: paſſer ikke rigtig. 
oemmeret, - Bræderne halte 3; falde ef 
i Lave.” Moth, — Deraf: Salten, en. 
pl. Beſtaffenheden at halte. 

3clv, adj. og adv. n. halvt. [ISL 
f£.] 1. ſom udgisr den ene Deel af en 
ig, der er deelt el. tænfes deelt i to 
> Dele... En halv Alen, et halvt Xble, 
halve Klode. pan gav ham den halve 
ge, og beholdt felv den anden halve (ef, 
ivdeel.) fan fif fun halv Betaling 
mlig Det halve af den faftfatte el. als 
ndslige.) At tiene for halv Løn. Det 
lve, Halvdelen, Hælvten af noget. 2. 
srl. i Henſ. til Tingenes Beſtaffenhed: 
ganſte, mindre, ringere, ufuldkom⸗ 
n. En halv Helligdag; halv Gierning. 
halogiort.) Det er fun halvt Beviis. 
vo blio€ lever, virker for fig ſelv, fun 
er halvt.” Foerſom. Han har fun halvt 
ſtaget mig. ”Ved halvt at ville og 
log af troe, derved udrette intet,” 
nnfter. At være halv død, næften død. 
elv om halv, i daglig Tale: næften, 
c ved, faa godt fom.) 3. i Sammenſ. 
an Ordenstal, ifær fra 2 t. 20, udrryfs 
det Tillæg af en halv Eenhed til det 

egagende Zal, f. Ex. halvanden 3: 11, 
Stredie 21, halvellevte 103, o. ſ. v. 
1 Ktokkeſleet bemærfer det den forlobne 
ve Deel af den Time, der nævnes; f. 
Klokten er halv tolv 3: t1i, 4. adv. 
io og halvt. a) I Henſeende til det Halve, 
dei palve. Gt halv forrettet Arbeide, 
nden ex bun halv fuld. Toiet er halv 
fe halvt) uldent og halv linnet, halv 
muld og halv Silke. Zalv faa. meget; . 
v faa færd fom en anden. (Galv mins 
» (halv faa meget) forefommer i. ældre 
rifter, Ordſprog og Talemaader; f. Er. 
tan fager ofte Lov for lidt, og Laft for 
v mindre.” »Ond Foged er et god, før 
lv værre kommer.“ P. Syvs Ordſpr.) 
næften , noget. Han var allerede halv 
. pan blev halv vred derover. — halv 
halv, næften, faa godt ſom. De ere 

ig om halv forlovede... Gan har halv 
halv lovet mig det, = De Ord, hvori 

v forenes'm, et efterfølgende Subſt. ell. 
i. (og i hvis Udtale Zonen altid, unds. 
en i Zalordene, falder paa den forſte 3 
avelfe, eller halv) ere ffær følgende : 
vagben, adj. iffe heel aaben, næften 
en. At fove med halvaabne Pine. 
lvcar, et. Halvdelen af et Aar. Det 
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førfte, andet Salvaar. halvaarig, ad;. 
1. et halvt Aar gammel. - 2. fom varer tet 
halvt Aar, forandres, ſteer ved hvert halve 
Aars Skifte. halvanden, f. 
palv, 3. vanker, et. et Kar ſom 
ndeholder I Zønde af flydende Bare, cell. 

et halvt Anker. alvbaaren, adj. v. om 
et Foſter, fom Moderen fun har baaret 
den halve Tid. Hun fødte ct halvbaaret 
Foſter. Zalvbroder, en. den, fom har 
gader ell. Moder, men ikke begge Foræls 
dre, tilfælles m. en anden. Zalvbrud, 
et. Brud, fom fun gaaer p. det halve af Zins 
gen. “ꝰAgeren gaaer f galvbrud.” (Moth.) 
——æ adj. v. 1. halv forbrugt, 

lv opbrugt. 2. noget brugt, halvſlidt. 
Zalvbuff, en. Et Éræ, fom hører til de 
mindſte Arter, fom er mindre, end en Buſt. 
Zalvcirkel, en. Halvpkreds. alvdeel, 
eu. den halve Part af det, fom er deelt £ 
to lige Dele; Helpten. halvdele, v a. 2. 
dele ligeligen, i to lige fore Dele. (ufæds 
vanl.) ”Du flal halvdele den Tagt imel⸗ 
lem dem — fom vare uddrague i Striden, . 
og imellem al Menigheden.” 4 Moſe B. 31. 
27. 3alvdak, et. Stibsdek, ſom fun 
naager over det halve Skib, ell. en Deel 
af ſamme. halvded, adj. næften død. 
s3alvder, en. Dør, ſom p. tværé er deelt 
i tvende Dele, el. den ene Halvdeel af en 
ſaadan. Den overſte '3. ftaaer aaben. ”A£ 
ftaae og hænge fom en Hund p. en Balv⸗ 

” om den, fom er i en ubeleilig, ubes 
hændig Stilling. Moth. alvfemſinds⸗ 
tyve (Moth) eller Zalvfemtſindstyve, 
Hovedtal. (90. i Norge: niti.) Deraf 
Ordenstallet: den halvfemtſindstyvende. 
Balvfiante, en. halotoſſet Perfen. Deraf 
adj. halvfiantet. nye, 
Hovedtal. (70. i Norge: fytti.) Deraf 
Ordenstallet: den halvfierdfindotyvende. 
malvforflæde, et. F. ſom kun naaer til 
Knæerne. halvgaaen, adj. v. 1. om 
et Fruentimmer, fom har været fin halve 
Tid frugtſommelig. 2. om Klokkeſlet, d. 
f. f. halv, 3. Klokken er halvgaaen eet 2: 
i2i. alvgaard, en. En halv Bondes 
gaard. (modſ. en heel el. fuld Gaard.) 
Deraf: alvgaardsmand, en. ben, ſom 
eler eller bruger en halv, Bondegaard. 
halvgal, adj. fom:er, eller ſynes at 
være noget, gal, vild, forftyrret. ”Du 
viſtnok halvgal er, om du ei ser det 
fuldt.” Weſſe halvgammel, adj. nos 
get aldrende, ”fom ſtunder til" Alders,” 
Moth. halvgiort, adj. v. fom fun 
er halv færdigt, eler fom ei er giort 
tilgavns. Zalvgiort Gierning, Arbeide. 

alvtzud, en. underordnet Guddom i de 
Gamles Mythologie. Selvbandfte, en. 
Fruentimmerhandſte, ſom iktke bedekker 
Fingrene. Zalvhundrede, d. f. f. Ho⸗ 
vedtallet halvtredfindtyyve, galvhuus, 
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nus ell. Bygning, ſom fun har Halv⸗ 
hvis ene Side ender med en Muur, 
naaer indtil Halvtagets Rygning. 
' Fag 3alvhuus.“ Zalvkappe, en. 
im fun naaer midt p. Livet ell. ned 
daarene. (Moth.) såalvfarl, en. 
)y, ſom endnu ikke tiener for før el. 
darl, men dog er nær v. Karlealde⸗ 

sSalvtifte, en. En mindre Kiſte. 
Flode, en. , den halve Del af Fords 
. Den nordlige, fodlige 15. halv⸗ 
adj. v. kun halv, ikke fuldkommen 

alvkreds, en. Halvdelen af en 
. At fidde i en 3. Halvkugle, en. 
elen af en Kugle. Salvlye et. 
uldfomment, [vagt £yé. ”Det Zalp⸗ 
fom - frembryder imellem Enft og 

t,” Tullin. balvlærd, adj. ſom 
r.grundigen lerd. Zalvmaaue, en. 
", fom er dannet i Ligning med en 
el. tiltagende Maane. 2. et Slags 
alſt Inſtrument, hvorpaa ber blæfes. 
Slags Bakkelſe. (Moth.) Balv⸗ 
effe, et, Et M. der beſidder de mens 
ige Siæleevner i en meget ufuldfoms 
Brad. Zalvmetal, et. Et Navn, 
man tilforn i Mineralogten gav viffe 
liſte Legemer. Zzalvmerke, et, Et 
e, der ikke er fuldfomment; Skum⸗ 

Salvotting, en. En Fierdedeel 
Anker, ell. »« af en Tønde; ogſaa 

't, ſom indeholder dette Maal. Falos 
en. d. ſ. ſ. Salvdeel. ssSalvpottes 
„en. F. ſom rummer en halv Pot. 
vædet, adj. v. hvoraf fun det Halve 
inget; i den Talem. At forftaae en 
vædet Viſe 2: fatte en ufuldftændig 

3alvring, ſ. Salvkredo. halv⸗ 
, adj. ſon har Rundingen af en 
rede, (Moth.) halvſagt, adj. halvt, 
uldt udtalt. Et halvſagt Ord. (C. 
,) Zalvſtieppe, en. et Maalekar 
jalv Skieppe. helvffiels, adv, halv⸗ 
(2.) „Han veed det faa halvſfiels.“ 
Nord. Digte.258.) 3alvſtilling, en. 
„hyvis Vardi er I Sfilling. Lig. 
e, en. Skiorte, ſom fun nager midt 
divet. Balvſtygge, en. fvagere 
ge. halvſlidt, adj. v. temmelig 
sed Lougen, halv opflidt. Zalvſlidte 
er. Zalvſtamme, en. pl.-r. Frugt⸗ 
, ſom v. Tilſnit ere indffrænfede til 
jStammehoide. (Oluffen; foritielige 
vſtammede og hoiſtammede Træer.) 
ſtrompe, en. 6. ſom ikke bedekker 
i.. Balvſtevle, en. fort Stevle, 
tun nager t. Leoggen eller˖derunder. 
ſerk, en. Soerk, der fun naaert til 
eſtedet, og ſom Bonderfolk undertiden 
.(WMoth.) halvſeden,/ adj. v. 
kogt. (Moth.)zalvſodſtende, m. 
de, fom fun have Fader cl. Mos 
men ikke begge Forældre tilfælles, 

. -— 
Halvſoſter Sam. 

Saaledes: 3alvſoſter. (ſ. GBalobrode 
Salvſevn⸗ en. Cy Mellemtilſtand im 
lem Søvn og Vaagen, uden fuldbfomn 
Bevidſthed. (Status semisopidus. Hoi 
om Affindigh. 92.) i alvſovne. 
ikke ret vaagen. At komme op i 3 
evne Vedels Garo. 375. 3alvteg. 

øg, fom fun har Straaning ft. een S 
fnm fun dæffter cen Side af et Ba 
Sidehuus, Skuur cl. d. (Deraf: 
tagoſtuur.) Zalvtone, en. i Tonckenſt 
Benævnelfen for begge Arter af de ke 
Ophdld (Intervaller) ſom forekomme 
den nærværende Muſit. Zelvtoſſe. 
Perſon, ſom er halvroſſet 3: næften taa 
lig eller vanvittig, halvgal, halvfian 
—e— — AX. S. Vedel.) 
indstyve, Hovedtal; halvhundrede. (50 
Norge; femti.) Ordenstallet: ten b 
tredſindotyvende. alvtonde, en. 
Kar, ſom rummer en halv Tønde. | 
vei; i den Zalemaade: pag Sclvvrien 
p. Midtpunktet af en Veilængde. At m 
ten paa Zalvvcien. fſigurl. At gaa: j 
noget, forlade noget paa Halvveien. bs 
veis, adv, - 1. i Midten af en Vel dl 
gærd. Vi vare omtrent komne halvv 
2. næften, omtrent. Jeg har halvveis å 
fluttet det. halvvoxen, adj. v. ſom endi 
itte har naaet fin fulde Vært, men ci 
langt derfra. (f. voxen.) Værne, 
Arme, fom fun bedekker det Halve, 
én Deel af Armen. Zalva, er. et 
fom paa tre Gider, ell. for den ſtarſte De 
er omfludt af Band, men paa cen Gi 
hænger ſammen m. et faft Land, ctI. me 
en i Forhold til Halvsen betydelig S. 

Salvped, en. ud. pl. ben Befkaffenb⸗ 
v. en Zing, at den Fun er halv. (medie 
eelhed.) uegentl. Ufuldkommenbed, rå 
gere Grad el. Beſtaffenhed, end tilbeti 
er, alvhed i Overbeviisning, i Kual 
ſtab, Lærdom. ”Den tvivlende og vakllent 

alvhed £ Tro og Beflutning.” — De 
alvhed, hvormed de flefte blive flager 

imellem Sandt og Falſtt.“ Mynſter. 

Balvfemſindstyve, halvfierdfindsive 
—E— (Zalord.) ſ. under hele 

Salvned el. Zalvnet, n. 3. falmer 
Gælvte, Forekommer i den hos Xlmu 
brugelige Talemaade: At ſaae ni Gal 
ned 3: ſaaledes, at den, fom lægger Se— 
Forn til, vel ogſaa Heſte t. Ploining m. 8 
faaev den halve Afgrøde, (Moth.) At je 
væg t. Zalvned ell. Salvnedqoag 3 
fore væg for Cieren, imod at faas de 
halve Yngel. (Moth.) 
alvtig, n. s. et nu forældet, fa 

hos Almuen forefammende Ord, om OM 
om ere Yugel af tvende ulige Srags, ét. 
ybridus. Moth. 
sam, pron. f. ben. 
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, en. pl.-me. [Yst. Hamr, Hams.] ler af den tørrede, bragede og flettede 
Etiul, udvendig Bedæfning; Skind, Plante, ſom fpindes og væves t. grovere 

ad, færdeles p. Snoge og Orme, fom de Lerred, Seildug, m, m. kaldes amp. Et 
ne ſtiftet cl. afſtudt. (jvf. Fiederham.) Lispund heglet Zamp. — Deraf: Zampe⸗ 
»Stikkelſe af noget: habitus. En Ulv avl, ampeblaar, (f. Blaar) Zampebrage, 
kaarebem.” Moth. (ſ. Brage) Zampefro, Zampegarn, Zam⸗ 
samle, v. n. 1. [af det følgende Ord.]: pehegle, Zampekager, (Dliekager. af det 
atte i Summel; fun i den Talem. af udpreſſede Hampefrs) Zampelerred, Zam⸗ 
imle op med. Denne Heſt fan ikke godt peolie, (ſom preſſes af Hampefro) o. fl. 
ele op m. den anden. — ſigurl. At kunne amre, v.a.1. banke, udbanke, giere 
imle op m. cen, være ham voren i noget. fyndere el, danne ved Hammerſlag. At 
Jeg, fon neppe læfte ti Bøger hele Aaret hamre Jern, Kobber; hamrede Plader. — 
jennem, kunde ei —* op m. diſſe Bid⸗ Deraf: Samring, en. pl.-er. 
itere,”? Rahbek. (At hamles med cen, v.n. san, perfonligt ſubſtantiviſt Pronomen, 
ss. med ſamme Bemerk. De hamles i tredie Perſon, ſom bruges i Stedet for 
12: forliges, fomme godt overeens. Moth; at nævne den Perfon af Mandkisnnet, 
en er nu —S om hvem der tales. Dets Boininger ere 
Semmel, en. pl. samler. Et Stykke i Gen. hans, i de øvrige. Casus hem. 
ræ, ſom m. en Bolt i Midten fæftes til Det tilfparende pron. i Hunfiønner er; 
oguſtangen, og til høie Ender gammel: pun; hendes, hende; i Felledskidn: den; 
offene el. Svinglerne, hvormed Heſtene dens, den; i neutr. det; dets, det. De 
æffe Bognen i Skaglerne, (Sammelre⸗ tvende fidfte bruges faavel om Dyr, ſom 
ne) gisres faft. (jvf. bl. a, det $. Hamla, om livlefe Ting; men Almuen bruger de 
arebaand, hvormed Aaren holdes ft. Aa⸗ perfonl. pron. hån og hun baade om Dyr, 
vinten.) — ammelkapper, pl. kaldes og om endeel livloſe Gienſtande, fom den 
rnbejlaget p. Enderne ef Hammelen. tillægger forſtielligt Kion. — Ved Geniti⸗ 
⸗mmelreb, et. cm Skagle. (Moth.) vet hans (hendes) udtrykkes Eiendomsfor⸗ 
ammel, adj. fyldig, ganſte fuld, (ple- holdet 'f. den 3dte grammaticalſte Perſon, 
15, foecundus;) faſt, ſterk (solidus,) naar Udttykket ef er tilbagevirkende; da 
leth. — Dette Ord br. nu fun om Gæd, fin bruges. (3ans Bog; hendes Kiole; li⸗ 
ammelt Korn 3: fuldmodent, godt, kier⸗ geledes: Bogen er hans; Kiolen et hendes. 
faſt. Men: ma gav hende fin Bog. Lad ham 

3 

an 

— 

såemmer, en. pl. Samre. [Isl. Ha- bruge fit eget Bord.) — Kos Almnen 
ar. T. Sammer.] 1. et Redſtabet. at sr: elv, Sun Selv & fubftantis 
inke el. hamre med, fædvanlig af Jern, og viſt Udtryk for: Manden, Konen i Huſet. 
fæltet p. et Treſtaft. Den bagefte Declaf BZan Selv, Sun Selv er ikke hiemme. 
Øre faldes ogfaa ammer eller Ørcbam: Endog plur. De Selve bruges. (Jvf. de, 

er. 2. et Redſtabet. af banke p. en lukket ſom er Fleertallets Form for alle Kisn.) 
ert ell. Gadedør. 3, TværbielÉe, ſom oven⸗ Ban, en. pl. Ganner. et Dyr af Han⸗ 
| forbinder Stolperne i et Bulveerk, I en flønnet, At fiende Zannen fra zunnen. 
ro, ell. ved en Port. (f. Brohammer, Ogſaa i Cammenfætn. med nogle Dyrs 
orthammer.) I Ordet Bedhammer ſindes Navne; f. Er. Zanbiorn, Yandue, s3ans 
rimod en fra diffe aldeles forgiclig Bes here, $anhund, Zankat, 0. fl. Et Zan⸗ 
ærfetfe. == $ammermærte, et. Mærke, dyr er i Alm, ct Dyr af Zankionnet 3: 
m me en Gfovhammer hugges I udviftes det mandlige Kion. (f. Sun.) . 
tæer. Sammermolle, en, et Molle⸗ 1. andel, en. [af Haand. A. S. 
erk, hvor Metaller ſmedes og behandles Handle, manubrinm.) 1. den Deel af en 
ſtere Hamre, fom drives v. Vandhiul; Pleiel, ſom Tarſteren holder med Hœn⸗ 
Hammervœrk. ammerſtaft, et. Træs derne. Pleielen beftaaer af en andel og 
aft, hvorpaa Hammeren befæftes. Zam⸗ en Slagel, 2. andel p. Ploven (Plov⸗ 
erffæl, n.s.pl. Smaadele, ſom gaae af handel) bd. f. f. Plovſtiert. (Moth.) 
ernet, naar det fmedes.  sammerflag," 2. andel, en. IS. Handel. ], 1: Fo⸗ 
. 1. Slag m. en ammer. Zammer⸗ retagende, Forretning, Opforſel. Den 
sg v. Auctloner. 2. bd. f. ſ. Zammerſtæel. Sandel fi et flet Udfald. At blande fig £ 
doth. Sammerværk, ct. ſ. ſ. Sams fremmed andel. »At ſtjule en Konges 
ermolle. Sammereæxe, en. Øre, hvis hemmelige andel.“ Tob. Bog. 12. 8. 
ag er dannet fom en Hammer. »Opror og al ond gandel,” Jac. 3. 16. 
amp, en. ud. pl. IIsl. Hanpr. A. mandel og Vandel 3: Levemaade, Hands 
. Hænep. T. Hanf.] en, bekiendt lemaade. (pl. gandeler findes ogſaa brugt; 
ært, hvis fans og Hunblomfter vore meſt hos Xldre og i Bibeloverf. Alle hans 
10 færftilte Planter. (Sanplanten: Gal⸗ sandeler vare idel Reveri.“ 1 Macc. 13.) 
r3 Hunplanten: Slothamp.) Canna- 2. ud. pl, den Forretning eler Nexingsvel, 
is sativa. Ogſaa de tilberedede Treve ſom drives ved Kiob og Salg af Varer; - 
Danfi Ordbog. 1. . ' (27) 

- 
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Kiebmandffab. At drive 35. paa et Land, ft, en. Stat, hvor Handelen fortrinlig 
p. Middelhavet. Boghandel, Kornhandel, fremmes og blomftrer. sendåelsv.: 
Ovæghandel, ꝛc. >: 53. med Bøger, med en. Vare, hvormed drives p. ſom fo 
Korn, o.f.v. At lære andelen. At ftåae kommer i Handelen. sgeandelsværd, « 
i 3. med een om Noget. At flutteen Værdi, fom en Ting har i Gandelcn, I 
såandel, At fomme til Handels m. een ↄꝛ tragtet ſom Handelsvare; modfat Brug 
blive enig om Kisbet og Prifen, = Fan: værdi.  sSandelsærende, et. re 
delsaand, en. Aand cl, Zænfemaade, fom paa Handelens Begne, fom cen har 
er dannet v. Handelsforretninger, fom fore paatager fig. (I. Bone.) 
nemmelig gaaer ud paa pandel.  Ganz sandelig, adj. [af Saand.] let at 
delobetjent, en. Betient hos en betydelig: væge, ell. at behandle, nem at brug« a 
Kiebmand, hos et Handelshuus ell, Hans Hænderne; modfat: uhandelig. ”pua 

delsſelſtab. Sandelebog, en. Bog, fom i ingen Maade knipſt, men ganfle be 
en Kisbmand fører over fin Handel. (fans delig,” Don Quir. af C. Biehl. IL 5 

delsbsger, Kisbmandsbøger.) smandelss > 
brev, et: Brev, ſom angaaer Hande⸗ hvor ogfaa v. a. hande, tage paa, bre 
len, Klobmandébrev: andelsbrug, en. med Hænderne er anført; forældet.) 
Brug, Stift, (om finder Sted i Handelen såandhbæve, sSendtlæde, Sandlenge 
og blandt Kiøbmænd. (IJ. Boye.) Zan⸗ ſ. haandhæve, $aandflæde, gaandlang 
delsfolt, et. F. hvis Govednæringer fans Zandle, v.a.ogn.1. A. v. act. [3 
del; en handlende Mation.  s$endelsfris håndla. Øv. hanna. A. S. handiia 
hed, en. Frihed t. at handle, enten i Als 1. bruge, behandle m. Hænderne, haes 
inindelighed eller p. viſſe Steder, m. viffe tere. Han forfiaaer itfe at handle ct & 
Varer, Zandelsfalle, en. den, ſom dris vær. (fielden.) At handle Deien; at bar 
ver H. i Zelledſtab m. en Anden, i hans fine Klæder godt, el. flet. (P. E. Moͤll 

r… "Forhold t. denne. Zaudelsgreen, en. En 2. omgages med, medhandie. Art 
: vis enfelt Decl af Sandelen. Zandels⸗ fine Klæder ilde, At handle vcl, i 
puue, et. en ſtor og betydelig Handel, ſom haardt med een. ”Man feer jo, fufts 
rives, iſer med Udlandet, under et viſt tidt har ilde m. ham handlet,” Helb. 

Handelsnavn, (Firma) enten af en enkelt Paars. (f. behandle, medhandle.)  B.+ 
Kiobmand, eü. af flere Forening. Zan⸗ (har.) 1. virfe til udfecelſen, Opnaa 
delstilde, en. Leilighed, Anledning t. Sans fen af noget; ”være udvortes virtfom 
del og pandelsforctagender. (Olufſen.) Folge Foreſtillinger“ (Muͤller;) 9 
Zandelsland, et. Land, ſom driver bety⸗ opføre fig. ”Man gier en Ting, ſeme 
dende Handel, og dertil er beleiligt. (Kahbek. blive til; man handler, for af en Jia 
Olufſen.) Zandelslere, cn. Lære om Alt fat blive til”, Sporon. "Det er fo h 
hvad der hører t, at drive Handel, hvad forſtiellige Ting, at bedømme en Ha 
en Kisbmand bør vide og forſtage. an⸗ ling, og at bedømme den Fanden 
delsmand, en. den, fom driver Handel; Rahbek. De evrige talte tun om Sa— 
en Kisbmand. ”Sandelsnrand er den, til men han forftod at handle. At hem 
hvis Borgervirkſomhed Handel (men ikke klogt, retſtaffent, efter Overbeviisris 
altid udelukkende) hører. BaadeGodseiere "Mangen er bleven forledet t. af hand 

; og Fabricanter ere Zandelsmend — men flet, ordi han havde intet at giere.” 4 
de ere ikte Klsbmænd.” Muller, means E. Miller, — At handle figeé fun om m 
delsplads, en. By, hvor der drives betys neſtkelig Selvvirkſomhed. Slaven handke 
delig Handel, Sanbeleregning, en. Det ikte. Naar Bien bygger p. fin Kalk, 

Slags Regning, fom br. og ifær finder Heſten træffer Ploven, arbeide de. Sar 
'Sted i Handelen. Zandelsreiſe, en. Reife, net handler ikke, naar det dier; og inge 

- fom foretages paa Handelens Begne. (I. handler i Sevne. 2. drive KRiotmas 
Bone.) Zandelsret, en. Retslæeren, ans ſtab, kiobe og fælge (baade i enkelte TI 
vendt p. andelen, og Indbegreb af ove fælde, og. ſom Næringével.) At Hendl 
og Bedtægter, ſom vedkomme Handelen; med Korn, Hefte, Klæder. At handle 
enten i ét vift Land, eler i Almindelighed, Veſtindien, p. Norge. Et handle må et 
Zandelsſelſtab, et. Forening af Mange, Kiobmand (tage de Varer, mon bcbent 
der finde Penge ſammen, for af oprette og hos ham.) — I de Talem. at hamle 
drive en ſtor Gardel. Zandelsſtib, et. noget af, og: af handle fig noget til, 
S. fom fører Handelsparer, Klsbmandsſtib. det fom v.a. — De andlende 3 de, 
sandelsfpærring, en. Hindring, fom v. drive Handel, Kiebmændene. "Gun 
Syærring RS FNs paalægget Handelen. fom t. en vis Tid driver Handel, er 
(I. Bone.) andelsftad, en. Stad, fom lende, enten faa dette er bang Næria 
driver ſtor Handel, Aſtrives ogſaa: Hans vel, el, ikke.“ Miller. (jvf. Sardelsmam 
orltady orn enseleftand, en. Samfun⸗ 3. føge at afgiore, blive enig om, un? 

n 

1 

det af ende i ef Land. BSandels⸗ handle om (ct Kieb, ell. andre Eacer. 
i 
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g har længe handlet m. ham om dette 
rug. »Da de længe havde betæntt fig, 
Hsvedsmanden havde handlet m. Fols 

.“ 2Macc. 14. Der handles nu om Fred, 
gaae ud paa, indeholde, afhandle. Bogen 
moler om et forbedret Agerbrug. and⸗ 
mesde, en, Maade at handle, opføre fig 
a; Adfærd. — Zandlen, en, ud. pl. 
tr, at handle, — Zandling, en. pl.—er, 
Gierning, Foretagende. Menneſtets frie 
andlinger. En ædel, flor, ſtien . 
endling bruges ſom ofteft om moralſte 
ierninger; eller udtrykker, efter Sporon, 
get mere, vardigere, ſtorre, end Gier⸗ 
ng. 6ndling br. helſt, naar man vil 
hæve det Indvortes v. Menneſtets Virk⸗ 
mhed; Gierning ſnareſt, naar man ſam⸗ 
enfatter i den ſamme Tanke Virkſom⸗ 
ten og dens Følge.” Muller. (ISam⸗ 
enfætning' har Ordet ogſaa den verbale 
etydning, fom: Behandling, Mellem⸗ 
indling, Underhandling, o.fl. — Efter det 
vdſte, i nogle andre Gammenfætninger : 
Sted, hvor en vis Handel drives, f. Cr. 
Boghandling, Klædehandling.) 2. Ho⸗ 
Rindhold af ef Skueſpil. Zaͤndlingens 
enhed i en Tragedie. Ål 
andſel, en. [IJel. handselia, afhænde, 
etantvorde. Handsal, Løfte ved Haand⸗ 
ig] de førfte Penge en Gælgende mods 
iger om Dagen. At give cen Zandſel. 
ssendffe, en, pl. -r. [Jel. Handski, 
landskiål.] Bedæfning for Hænderne og 
mene. Fingerhandſfer, Halvhendfker. 
t tvæltfe Zandſte, drage endte en 
uleleg. (Moth.) = sandt nger, en. den 
'eel af Handſten, fom omgiver enhver af 
Renkelte Fingre. Sandffemager, en. 
mt, Hvis Haandvark er, at forfærdige 
andſter. Zandſteſtind, et. beredet 
find, ſom bruges f. Handſter. 
endtering. ſ. haandtere. 
ane; en. pl. -r. (Jél. Hani. A. 6. 
lana.] 141. annen blandt endeel Fugle, 
m høre t. fenfeflægten; ifær den als 
indelige Lang; Gaardhaane., Gallus ; 
hasianus gallus. (f. Kalkun Urhane, 0. 
) 2. en Veirhane. 3. en løg Tud eller 
ap, ſom indfættes i Taphullet p. Bands 
i, Tonder ell. Ankere, for at tappe af 
mme. Mesfinghane, Zræhane; it. en 
nende, men fat Tud p. Kaffeetander, 
heemaſtiner, m. m. 4. den Deel af en 
eſſelaas, hvori Forſtenen fættes faft. = 
enebielfe, en. Tvarbielke, fom forbinder 
parreverket i en Bygning. Zanefegt⸗ 
ng, en. Kamp imellem Haner. anes 
td, gf. en Hanes Skridt. anefod, 
I. n. s. 1. en Hanes Fod. 2. Navn p. 
tillige Planter af Slægten Ranunculus. 
enegel, en. Hanens Skrig el. Galen, 
ør sSanegel har han af Huſet Sevnen 
øvet.” Holb. P, P. anekam, eu. 1. 

Hank. 

en rød Kisdvært pan Hanens Koded. 2. 
Navn p. adſtillige Planter; iſer Primun 
officinalis, Zanekylling, en. Kylling 
af Hankiennet. —5 — et. Kiod⸗ 
lapper under Hanens Neb. aneſpore, 
eu. hornagtig, ſpids Udvært fra Hanens 
Been, Sanexg, et. meget fmaa Han⸗ 
ſeeg, ſom fanen troedes lægge. = 
hane, v. 2. 1. om Honſend) Avbledaad. 

Sang, en. ud. pl. Tilbaielighed, Drift 
t. noget. (Ct i nyere Tid optaget tydſt 
Ord, fom dog ikke har fundet megen Ind⸗ 
gang. *8i arve upaatvivlelig en &vne, 
—— eng t. at DMA Bag: 
gefen. Labyr. II. 162.) f. 3æng. (jvf. 
Muͤllers d. Synon. L 191. s W 

sank, en. pl.-e. IIsͤl. Hanki, Rem.] 
1. frumt ell. ſammenboiet Haandfang p. 
viſſe Kar, ſom Baller, Kopper, Krukker, 
Kurve, m. fi. Kaldes ogſaa undertiden 
Øre. At have Haand i Bente m. cen I: 

f 

"være i faadant Forhold t. cen, at man 
fan tvinge ham. = Heraf: Zankeballe, 
dankekop, Zankekrukke, Zankekurv, v. 
fi. 2. Stropper, ſom ſyes i Lerred paa 
Blegen. = hankelos, adj. ſom er aden 

Sankepenge, pl. det, ſom be⸗ 
tales herfor, foruden Blegelon: — hente, 
v.a.1..at hane Lerred 3: ſye Hanke deri. 

Sanrei, en. pl. -er. [Tobſt.] 1. en gift 
Mand, hvis Kone ce ham utro. 2. et 
Slags Kortſpil, hvori cen tilſidſt taber, 
og fnce at blive SZanrei. = Ganreiffeb, 
et. Tilſtanden at være 9. (Begge Dvd fun 
i dagl. T. og lav Talebrug.) " 
gane, pren. genit. f. han. 
=Sappe, v. n. 1. (har.) ftamme.i fin 

Tale. (dagl. Tale, »Han happer imellem 
hvert Ord, han taler, At happe Ordene" 
frem.” Moth.) 

ar, v. 23. f. have . 
are, en. pl.-r. [X. &. Hara. Jel. 

Héri.] et bekiendt vildt Pattedyr. Le- 
pus. At være faa bange, fom ven are. 
”Mange Hunde ere Zarens Dsd,”" Ordſpr. 
= Yarebælg, en. f. areſtind, ſom er 
mere brugeligt. Zarefod, en. Fod af 
en 9. At ftryge een om Munden m. en 
Barefod 3: give cen Snak og Løfter, men 
intet i Gierningen. At ſtryge noget over 
med en Zarefod 3: giore det ſtiodesloſt. 
BSaretarn, et, Jegergarn, hvori Harer 
fanges. arehaar, pl. Haarene uden 
p. Darené Stind, En fat af Sarehaar. 
gore agel, et. H. hvormed Harer ſtydes. 

arehierte, et. At have et merebierte: 
figurl. om den, ſom er meget feig. (Moth.) 
** en. Jagt efter Harer. Zare⸗ 
Uing, en. Harens Unge, Hareunge. 
areleie, et. Sted, hvor Haren har. fit 
tilhold eller Leie. areſtaar, et. en 

Kleft ell. et Skaar i Læben, ſom nogle 

27%) ” 
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fødes med.  mSareffind, ef, Harens af⸗ 
trukne Stind. hareſty, adj. frugtfom, 
bange fom Haren. ”En Bonde, fom før 
var hareffy., behlertet gisres fan.” Bors 
ding. ZSareſnee, en. tynd Snee, hvori 
såarefpor let ſees. Zareſpring, et. S. 
fom faren gior, p. forſtiellige og ofte fors 
vildende Mander, naar den jaget. Zare⸗ 
fovn, en. Sovn m. aabne Dine. (Moth.) 
Zaretavl, et. Et Slags Spil m. Britker; 
Harefpil, ; Bareunge, en. Harekilling. 
arke, v. n. 1. [Iél. Hark, Knarken; 

hrækia, ſpytte.]) ſtode Sliim op af Hal⸗ 
ſen ved Veiret, m. en vig Lyd, — Deraf: 
Zarken, en. ud. pl. 

arlekin, en. ſ. Giegler. 
arm, adj. vred, opbragt. (foræfdet.) 
såarme arm, en. ud. pl. IIsl. Harmr 

og 2. Harm, Corg.] 1. Sorg. ”En 
daarlig Gøn er fin Fader en arm.” Ord⸗ 
før. 17. 25. (”er hane Faders Sorrig.“ 
Bib, 1550.) *En elſtet Mages Zarm 
fordobler nu min Qvide.“ C. D. Biehl. 
J denne oprindelige Bemarkelſe bruges 
det nu fielden. 2. Brede, Forbittrelfe; 
ifær blandet med Sorg og Cindéfræns 
kelſe, over et tilføiet Onde, e. d. ”Lad 
vort Suk formilde din og Himlens germ.” 
Evald, ”Undertiden er det en klar Er⸗ 
Tiendelfe of Andres Urctfærdighed. og Daar⸗ 
ſtab, der fremkalder Vreden; og da bliver 
den til garme.” P. E. Måler, ”Man 
maatte være lisfold; om man ikke følte 

- nogen sÅarme over flige Misbrug.” Rah⸗ 
bef, (I det A. S. og E. er Harm, fas 
de, Krænfelfe.) = harmbleg , adj. bleg 
af Sorg eller af Vrede. ”Zungt fra 
barmbleg Kind nedfalder en moderlig 

aare Hertz. — harmefuld, harmfuld, 
j ſom cer fuld af Harme, betagen af 

Harme; ſom medfører megen Harme. 
harmelig, adj. ſom volder Harme, fræns 
Tende; it. harmefuld. armfri, adj. ſom 

" gr uden Krenkelſe, uden Sorg ell. Nag; 
forgfri. ”Zidt Munterhed jeg troer af nære, 
og harmfrit fynes mig mit Bryft.” Rein. 
»Deres ſtille, harmfrie Liv, hvem meget 
var negtet.” Mynſter. — harmgiven, adj. 
v. ſorgfuld, utroſtelig. (Colding.) 
Zarme fig, v. rec. og harmes, v. n. 

" pass, imperf. harmedes. føle Harme over 
noget, frænfeg, ærgre fig. At harme fig, 
— vover noget, ”Sarmes da ci, fordi 

kialden tør hæve fin Roſt.“ Geiberg. ”Vi 
hermes fun over Menneſter; vi funne 
vredes ogſaa y. Dyr, ja paa ben livlefe 
Natur,” P. E. Miller, | . 
Sarmonie, en. Samklang, Velklang, 

Samſtemning; ogſaa i Alm. Overcens⸗ 
ſtemmelſe; ell. Eenhed, ſom forbinder De⸗ 
lene i et Heelt. »Himlens Bud, Fornuf⸗ 
fens Lære, ſtaae i tvanglos sarmonie.” 

Thaarup. — harmoniſt, adj. (emftemme 
de, overcensſtemmende, velklingende. 

arniſt, et. pl. - er. (2. Harnil 
€. Harness, M. A. Lat. harnas 

. Beflædning af fammenføiede Jernpla 
og Skinner til hele Legemet, eller fn 
Overkroppen. f. Brynie, KXyrade, Pendſa 

Sarpe, en. pi.-r. IJsl. Harpa, I.ſ 
Hearpe.] 1. muſicalſt Redſtab, af nefe 
trefantet Form, og beſat med Etrasy 
fom give Lyd v. at gribes med Fingre 
Deraf: Zarpeklang, (”Hvorhen man (st 
ter her f. Landet, er lutter Zarpeklang 
Citharlyd.“ Bagg.) Barpeleg 3: pure 
foil, (Ci vil jeg kole min Fryd m. fork 

let Sarpelcg.” Cvatd.) Zarpelyd, 
fpil, Zarpeſpiller, o. fi. (jvf. Mundhen 
2. et Redſtab. beftaaende af en Karm då 
Ramme, udfyldt med nærftaaende Pl 
ell. tynde Træftyffer, hvorigiennen Gris 
og Jord, undertiden ogfaa Korn, figti 
renſes; en Gruusharpe, Kornherpr. 
Deraf: "harpe, v. a. 1. renſe gienncn & 
Harpe. Xt harpe Gruué, Korn 

Zarpix, en og et. pl.-er, J Almen 
den fede, brændbare Saft, ſom utfede 
af Maaletræer, eller udvikler fig af den 
Ved og Rødder, og hvoraf brændes Ziaw 
resina. (ſ. Kove.) J Sardeleshcd: 6 
ſtorknet, ſtisr Harpir, ſom bliver Ik 
paa Bunden af Karret, naar man lø 
Terpentin. (Colophonium, Fiol⸗ part 
= herpiragtig, adj. ſom ligner 300, 
— harpire, v. a. 1. beſtryge, once 
med Harpir. (Moth.) »En harpige 
ffovsbrand.” Weſſel. 
æarpun, en. pl.-er. IM. X. Lat, Ilan⸗ 

E. Harpoon. Harpune.] et så 
ſpyd, en lang Kaſtepiil, hvormed prut 
dræbes, Zarpunerer ell. arpune ſi 
en. ben, ſom ved Hvalfanghſ kaſter 680 
punen. i 
arſk, adj. om febe Sager, (om 4 

Ide fordærves, el! hvig Fedme fore 
drev fin Beſtaffenhed og Farve og faar få 
ubehagelig, ſtreng og modbydelig Emi 
Bert Slet; harife Gttd ; har Di 

eraf: Zarſkhed, en. ud. pl. [3 de Så 
er harft d. ff. port barſt, ftreng, hat; & 
har fch.] — harſtne, v.n 1. blive sa 

sgert, adv. (f. haard,) —5 
høres i Almueſproget. 1. eftigen, hl * 
haardt. »Eykken gik ham faa heart it 
Vedels Saxo. S. 3. 2. heart hos, så 
ved. (T. hart an.) ”Dronaingen fot de 
hos.“ Vedels Saxo: 17. ”hart frem fx 
6, 23.) *Er der en Viis, de hængt 
ved ham.” Sir. 6. 36. . 

såarted, adv. næften, omtrent. fi 
furet (haardt) og ad. jvf. det 3, ét 
art, nær.] 
Zartkorn, et. ud. pl et udtr, fa) 

Danmark bruges am Jorden, eſter 

mn 



Dar, — Haſe. 

toſdſcœtning cd. Tavering til Landſtat, i 
erhold t. dens Godhed. Eenheden for 
"tre i &FladesIndhold ubeftemte Sordmaal 
"2 'en Tønde artkorn, fom igien deles 
8 Skiepper, ell. 32 Fierdingkar, og Flers 
ngfarret i 3 Album. At lægge en Skat 
Sartkornet. Denne Gaard flager hoit 
x3. 2: har gode Jorder, og er derfor høit 
niifar. Etattefrit, ſtatteydende Qertorn. 
i Tender Zartkorn Ager og Eng. (jvf. 
kovſtyld, Wolleſtyld.) 
serv, en. pl.-e. ISv. Harf. E. Har- 

pw. Br. agna.] Et Redſtab, der udgier 
2 ſtak Fiirkant, af foære, p. ZFværtræer 
renede Treſtykker, (Bullene) befatte 
ed Jernpigge eller Tender, hvormed 
om pleiede Jord jævnes, naar Sæden 

”Dans Minde ſtal velfignet 
ane,  faalænge Plov og arv fan 
rad.” Storm. ”En m. Plov og Zarv tils 
1yns behandlet Jord.” Olufſen. Landoec. 
72.  HNogle ſtrive én Zarve (faaledes 
ingebet. W. 6. O.) men Iotalen (i Berg 
en”) m. den rigtige (hos Dahl: den ſtod⸗ 
mede) Accent er i Almindelighed den 
mme fom i: Marven, Dærdet, sSullet, 
) taler for Zarv.]J S Zarvebul, cen. 
e (ſom ofteft 6) ved Tværtræer (Slaaerne) 
rbundne Stykker i Harven, hvori Tæns 
rne ſidde. Zarvedrag, et. Gierningen 
træfte Harven over Ageren. Zarvekrog, 
le den ved Hammelen fæftede Jernkrog, 
tT bænger i en Boile, I Enden af de to 
erſte Harvebulle. Zarveſkede, én, pl.-r 
des hos Nogle, de Tværtræer; ſom 
rbinde Bullene i en Harve. (Eliers 
laser, Sarveſlaaer.) arvetand, en 
and, Pig, af Jern ell. Zræ i Harven. 
Sarve, v.a.1. (Øv. harfwa; egentlig, 
geſom Isl. horſa, trætte, jlæbe.) flette 
I. jævne den pisicde og tilfaaede Ager m. 
arven. *PHvo der ploier m. Katte ,. ſtal 
arve m. Muus.” Ordſpr. — Deraf: 
ervning, en. pl.- 
cs, en. pl.-er, 
demmes ved. jvf. det T. hafelieren 
Haſenfuſs.] en Perſon, fom sed 
ragtig Adfærd gier fig latterlig; en 
ps. (dagl. T.) jvf. Milleré danſte Sys 
mn. I. 79. . . 
as (fort 2) ell. ads, i den Talem. 
ſaae Gas paa 3: faae Bugt med, faae 
nde Pe (i Almueſpr. og dagl. T.) 
1. Safe, en. pl.-r, den grønne Bælg, 
ori Paſſelnodder fidde. Modne Nødder 
ae let af Haferne. Moth. — Deraf: 
fe, v.a. At hafe Nødder, udpille dem 

lagt. 
== Heraf: Zaſpetzreen, en. En af 

er. . 
(langt a.) 1360. hasa, 

bud. 
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=— hafebinde, v. 2.3. (f. binde.) Xt haſe⸗ 
binde et Krcaturd: binde dets ene Forbeen 
op til Baghafen, for at hindre det fra af 
gåae. aſeled, et. kaldes Bagfnæet hos 
Deſten, ell. den Deel af Heſtens Bagbeen, 
ſom ev imellem Skanken og Bagpiben. 
(T. das Sprunggelenke.) 

såasp (Moth) ed. Baspe, en. pl.-r. 
Jél. Heapa.] 1. et Jern, fom.fættes t. 
ukkelſe inden el. uden paa en Øør, og 

"hvis ene Ende my en Krog. falder over en 
Stabel el. Krampe i Døren ell. Derſtol⸗ 
pen, hvor en Pind el. Hœengelaas ſettes 
for. (T. de Haſpe.) 2. et Redſtab til 
at hafpe Øarn paa; en Garnhaſpe. [E. 
Hasp. T. der Haſpel.] (f. Talhaſpe.) 

renene 
ell. Armene p. en Garnhaſpe. 

Zaſpe, v. a. 1. vinde det ſpundne Garn 
af Tenen paa Haſpen, ved at omdreie 
denne. = Gafpepind, en. Jernpind, hvox⸗ 
paa Tenen fætteée imedens den afhaſpes. 

zZaſſel ell. Zaſſel, en. pl. - er. [Isl. 
Has!. A. S. Hæsi.])] et hos os afmindes 
ligt Buſttre, hvis Frugt (Haſſelnodder) i 
Alm. kaldes Nedder. Corylus Avellana. 
= smaffelbrom, en. efter Moth d. f. f. 
Haſſelrakle. Zaſſelbuſt en. pl.-e. enentelt 
Haſſel. Zaſſelhone, en. ſ. rene 

aſſelkrat, et. 
aſſelmuus, en. Et Slags Skovmuus. 

Mus avellanarias. Zaſſelnod, en. Has⸗ 
ſelens Frugt. Zaſſelralle, en. Haſſe⸗ 
lens Blomſterſamling. Moth. (ſ. Rakle.) 
Zaſſelſtage, en. ung PHovedgreen, ſom 
ſtyder fra Roden af en Haſſelbuſt; Baand⸗ 
flage. Zaſſelvaand, en. Baand, Quviſt 
af en Haſſelbuſt. ' 

. aft, en. ud. pl. [Jøl, Hastr. G. Hast. ] 
-bet, at man haſter, iler; Jil, Skynding. 
Det har ingen Saft m. dette Arbeide (el, 
Arbeidet har ingen Saft. J en Saft, 
pludſeligen, haftigen. => Zaſtarbeide, et. 

derfor iffe ev faa godt, Tom det burde 
være. Zaſtbud, et. Jilbud, Skynde⸗ 

haſtfærdig. adj. tilfærdig, ſtynd⸗ 
såattfærdighed, en. ud. 

pl. Jilferdighed. haſtmodig, adj. iils 
findig, fnar til Vrede. Deraf: Zaſtmo⸗ 
dighed, en. “aſtmodighed var aldrig god 
Raadgiver.“ A. S. Vedel. Zaſtvark, 
et, en Gierning, ſom ſteer ell. maa ſtee i 
Haſt: At have meget, ſtort 3. “Alle havde 
faa ſterkt Zaſtverk, at de ikke ſyntes at 
gaae, men flyve giennem Gader og Stro⸗ 
der.” Bagg. N. Klim. “Hvad der maa ſtee 

fom. (Moth.) 

LJ 

Arbeide, fom man ſtynder fig med, fom 

— 

rafitov af Haſſelbuſte.“ 

Å en Skynding (foretages m. Jilfærdighed) 
og bliver Saftvært,” Miller. (pl. høres o 
forefommer fielden. ”Magelighedené aſt⸗ 
værker.” Malling. Tale over Gerner. 42.) 

e, v. n. og impers, 41. (har.) [Isl. 
E. to haate.] 1. ſtynde fig, ile. 

Haſerne. (Moth.) jvf. afhaſe. 
2. safe, en. pl.-r, [Jel. pl. Hasinar.] 
enti og I pl. de ftærfe Gener, fom bag 
forene Laaret m. Benet; men bruges 

'aa tillige om den Huulning, form diffe 5 1 
tuct danne under Krnæet. (ogſaa om Dyr,) hasta. 



* 

Haſug -— Hatteinor. 

Hvorfor haſter du fan ſterkt? "Og ſtal 
du Hede Laud forbi den mørke Øcene,” 
Evald. “Staten haftede, med fordob⸗ 
lede Sfridt imod fin Undergang.” Schyt⸗ 
te, Jeg maa hafte m. min Reiſe. Det 
after mi. denne Gag (den fræver Haft.) 
"Den haſter;, ſom ftræber efter, ſnart at 
naage fin Henſigt. Den, ſom iler, er hur⸗ 
tig i fine Bevægelfer. Man fan derfor 
hafte, ſtynde fig m.' noget (f. Er. med at 
omme ft, et Sted) og. bog af Svagelighed 
hindres fra at ile.” Muͤller. 2. act. At 
hafte paa cen, hafte paa noget, drive, 
ſtynde paa (ſom oftere bruges.) 

saftig, adj. og, adv. [E. hasty.] 1. ſom 
fecce m. Saft, filfomn. En haſtig Død, Foran⸗ 
dring, Beflutning. (jvf. ſnar, fnart.) ”Man 
fan giøre en Ting haftig nok, og derfor ikke 
frart nof; thi ſnart ſteer det, ſomoſteer 
nden den mulige Zid; afligen det, fom 

ſteer m. den muligfte Beſtræbelſe.“ Spo⸗ 
ron. 2, fom gior noget m Saft, ſnar. 
At være haftig til fin Gierning, i fin Tale. . 
(jvf. hurtig.) 3. let t. Vrede, haſtmodig. 
At være haſtig af fig. (f. heftig, 2.) ”En 
bafti Mand taler overiltt; den heftige 

and handler letteligen voldſomt.“ Muͤl⸗ 
ler, = Zaſtighed, en. ud. pl. 1. Jil, 

Skynding. ”En fornuftig Langfomhed fan 
være Aarſag i, at en Ting ſteer ſnarere 
end den vilde ſteet v. fremfuſende Zaſtig⸗ 
cd.” Sporon. 2. Haſtmodighed, Jilfins 

. dighed, haſtig opkommen Fortornelſe. 
»Naar det ffeer, af en Zaſtighed opſtiger 
hos Kongen.” 2 Gam. 11. 20. ”Zugt mig 
iffe i din Haſtighed.“ Pſ. 6. 2. 

Sat, en. pl.-te. [Ioᷣl. Hattr.] J Alm. 
det, hvormed noget oventil bedekkes; faa⸗ 
ledes: atten p. en Brendeviiskiedel; en 
Røghat; men fornemmelig: et Skiul ell. 

» Klædemon ft, Hovedet, ſom beftaaer af 
Puld og Skygge, og er giort af Filt, Straa, 
ell. andet ftivt Zøt, En rund, trefantet, 
hoipullet, bredſtygget BZat. Cr Filtehat, 
Straahat, Silkehat. At tage Batten af 
for cen. At lofte paa Zatten. = sattes 
baand, et, B. fom bindes om Hattepullen. 
Zattrblot, en. B, hvorpaa Hattemageren 
former Hatten. Zattefilt, en. F. hvoraf 
Hatte gisres. (ſ. Filt.) ʒᷣatueſoder, et. 
1. Foder inden i en Hat. 2. Foder, t. at 
giemme en Hat i; Hatteaſte. såattes 
orm, en. Hatteblok. Zattemager, en. 

. den, hvis Haandværk er at gisre Hatte, 
førnemmelig Filtehatte. ——S 
et. Gierningen, at giøre Hatte. sattes 

puld, en. den overfte Deel af Hatten, ſom 
egentlig omgiver Hovedet. ”Hvis Hov'der 
fitfer i Nathuer eller og i Zattepulde.“ 
Bagg. Zatteſtygge, en. den fra Puls 

den udgaaende Rand p. Hatten, ſom ſtyg⸗ 
ger for Anſigtet. Batteſnor, en, Snor, 

422 , apbits —Sadgab: 
hvormed en Hat hefættet t. Prydelfe, cå, 
fom bindes om Pulden. 
Saubits, en. pl. - er, [T. ganbit;e] 

et Slags tilforn brugelige forte og trlle 
Kanoner, m. Kammer ſom Merſcte, ma 
noget længere Løb. 
Zauge, en. f. Save. 
sav, et. pl. Save. [Isl. Uaſ.] Ut 

ftore Vand, fm er ſamlet p. Jordkloder 
Overflade, og ved de Soltdele, det inde 
holder, adſtiller fig fra Indfser ell. ferie 
Soer. At give fig ud p. Zavet i en Bast, 
At leve af Zavet. Zavet, i det Hele togt 
(Verdenshavet) kaldes ogſaa Oceantt; a 
vis enkelt Deel deraf kaldes: et 50 
(Det hvide 3. det forte 53.) Nogle fem, 
el. Dele af Pavet, kaldes Soz f. & 
Nordføen, Øfterføen, den Fang Øg 
(ivf. Sø, 1 og 2,) »Ved Gaver foret 
enten Verdenshavet, ell. enhver Bon 
famling, der fan betragtes ſom en jr 
ſtilling af dette,” Måler. Zavbeed, få 
Baad, fom br. til Havfiſkeri. (&. Frimaa 
avbakke, en. Strandbaflfe, Klint. ( 
S. Vedel.) Zavblik, et. fuldionne 
ſtille Veir paa Havet. . ”Dig ſeet må 
Sicl i Storm, I Zavblik dig igien 
(in. ſigurl. »En Dyd, der udbrekef 
ſtille et Savblik over Siælen,” Baſtheis 
"Et Aafyn, der vidner om Glælens Er 
avblik.“ Gyntfiué. v. Blod. der ti 
en. den yderfte Kant af Landet, ſem 
vet fiyller op til; Strandbred. ”Figek 
Stranden træffer fig tilbage, gaaer 
bredden længere ud.” Miller. 
tet. den yderfte Kant af. et Heiläud, Få 

" gaaer ud over Havbredden, (Re 
Fevbu , en. En mere bred, cud Må 
cel a Danet y fom aaei her 

en Big. (f. Siord, og Bugt, 2. É 
bund, då den Deel af Jordklodene OM 
flade, ſom Havet bedælfer, gevrbe 
del, n.s. en Tangart; Bæubeltong. 2 
stera marina. (Dluffen. Danm. Bre 
felv. 179.) avbolge, en. 8.7. PR 
Zavdamp, en. Taagce, fom opftiger fro 42 
vet; Sotaage. Zavdyb, et. den KO 
Deel af Havet. ”Strømmene foandt vet 
dybets Stisd.” F. Schmidt. is 
Dyre, fom lever I Havet. off, & 
Saltvandsfiſt, Strandfiſt. evfiſtern 
F. ſom drives p. Havet, i længere IR 
fra Stranden. Zavflade en, par 
"Blade, ifær betragtet fom jævn dl. 
tet, Dette Bierg er 3000 Fod vom 
fladen. Savflod, ens Landets Mt 
foommelfe ved Havets. Stigen 2. (1 
Stræfning. (A. S. Vedel.) | 
em. et indbildte Bæfen i Save, rn —2* 
alv Fiſt. (Saaledes ogſaa: gavnet 
Zavfugi, en. Strandfugl. sFavgsnd, 
Ring om Maanen, (Colding. Moth.) "SE 
gab, et. Gtræde imellem to Lande. 



Havgåffe — Havebakke. 

taffe, en. Navn p. en Strandfugl, der i 
veg bruges om den, fom boer ved Havet, 

ever af Havet (cl. om et filfindet, arrigt 
Benneft . Moth.) Bavgras, ct. Tang. 
Ohlen dL.) Bavgud, en. i Mythologlen: 
n Guddom f. Havet, og ſom troedes der 
t have fit Ophold... Zavheſt, en. f. Flod⸗ 
sejt. Bavhyvirvel, en. d. f. f. Savfvælg. 
zaviis, en, Jis, ſom danner og ſamler fig 
OHavet.  gavflippe, en. Klippe, Sfiær 
Havet. ”Huleré og Zavklippers Brund.” 
Zhlenſchl. —* en. Strandbred. 
evdleds, adv. ad Havet, ud ad Havet. 
Moth. f. ſoleds i Tillægget.) avluft, 
n. den Luft, ſom herſter paa Havet og ved 
Strandfanten. (Olufſen.) avlog, f. 
5trendleg: ZSavmand, en. (fee herom 
Sevfrue.)  ssScumulm, et. poet. Skyer, 
Rørte, fom hviler over Havet. (Foerſoms 
digte. II. 86.) 34vodder, en. et Slags 
Idder, ſom ifær lever i de nordlige. Have 
mellem Xfien og Amerika, hvor den fanges 
.dens foftvare Skind, der bruges t. Pels⸗ 
ært, Mustela lutris. avoxe, en. 
Seto. Trichechus manatus. 3avſand, 
t. Strandſand. avſide, en. Kyſt, 
ztrandkant. At boe v. Zavſiden af et Land. 
zavſtum, ét. Havbslgernes Fraade. av⸗ 

I, et. det, ſom Havet ſtyller op p. Lan⸗ 
er. (Moth.) avftille, et. pavblit. 
ſ. n. s. Stille.) ”Xarer brugte de under 
Nodvind og i et avſtille.“ Guldb. (V. 
5. I. 583.) 3avſtrom, en. Strom i 
davets Bande, ſom gaaer i en vis Nets 
ing. ZSavſvalg, et, En ved Klipper i 
davbunden foraarſaget Hvirvel i Havet. 
zavtaage. en. d.f. f. Gavdamp. av⸗ 
end, gt. Havets bitterfalte Band. (Gøs 
tand.) — 3avsnod, en. Fare for af lide 
Ztibbrud, ell, af omkomme paa Havet. At 
omme, være i avysnod. ”pænder det 
ig, at der kommer Storm og anden gaves 
00,” D. £. IV. 3. 22. 
1, save, en. pl.-r. et af Sideſtykkerne 

. en Vognfading. Deraf: Særredshes 
er, Zeſthaver, m. fl. (gaver paa en 
jærredsvogn, Hoſtvogn, 2c.) Ordet hores 
æften fun i pl. (jvf. det Sv. Hag, Gierde.) 
2, Save, en. pl. -r. ſtrives af Nogle: 

zauge. [Jel. Hagi; Sv. Hage, Græs⸗ 
lang. f 1. et, ifær t. Græggang indhegs 
tet Stykke Ford; Fr. nu fun i Sammen⸗ 
etn. (f. Bihave, Dyrehave, Seftehave, 
lohave, Lammehave.) 2. efter en nyere 
zemerkelſe: en indhegnet Plads v. et Huus 
I. en Gaard, hvor Kokkenurter, Bloms 
ter, Frugttræer og andre Varter opelſtes. 
fee Blomſterhave, Frugthave (Abild⸗ 
aard)Keffenheve(lirtegaard), Kaalgaard 
zumlehave, Lyſthave.) avearbeide, 
t. Arbeide, ſom en Haves Dyrkning uds 
ræver. avebakke, en. Affætning 
en bakkeviis anlagt Hade; Terrasſe. 
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avebed, et. ſ. Blomſterbed, Urtebed. 
aveblomſt, en. B. ſom dyrkes i Haver; 

modſ. Markblomſt. avebog. en. Bog 
om Havekonſten. avebrond, en. B. 
i en Have t, Vanding. såavebygning, 
en. Bygning I en Have, ffær kt Prudelſe 
I Lyſthaver, 
ningen, at dyrke en Have; den rette Maade 
at gisre det paa. Savedor, en. Der, 
hvorigiennem er Indgang til en pave. 
såavefrugter, n. s. pl, Jord⸗ og Træfrug⸗ 
ter, ſom dyrfes i Haver. Zavefro, et. 
n.coll. Frø af Haveurter. Zavegront, 
et. Haveurter, hvis Blade el. Top ſpiſes; 
Gronſel. Savehuus, et. Huus i ell, 
ved en Have, euten ft. at giemme Redſta⸗, 
ber i, t. Bolig f. Gartneren, m.m. Jes 
vejord, en, god Muldjord, fom findes i 
dyrkede Haver. Zavekarl, en. K., ſom gisr 
Dagvork i en Have. 334vekniv, en, K. 
med frumt Blad t. at beffære Træer med. 
avekone, en. K., ſom arbeider I en Have. 
såavefonft, en. den Konſt, at anlægge en 
Dave, ifær en Lyſthave, fom af Nogle 
kaldes: den ſtienne —328 Save⸗ 
konſtner, en. den, ſom har lagt fig efter 
Havekonſten. (Olufſen) avemand, en. 
"cen, ſom arbelder i en Have, el. har Opſyn 
m. en gave. Zaveplads, en. Plads, hvor 
en Gave anlægget el. fan anlægges. Gas 
veplante, en. pl.-z. Planter, kom dyrkes 
i Haver, og der tildeels findes i en foran⸗ 
dret og forædlet Skitkelſe. (Schouw. PÅ. 
Geogr. 10.) 3aveplov, en. et Redſtab, 
ſom trættes af en ber, og bruges til at 
ſtuffe og renſe Savegange, i St. for Skuffe⸗ 
jern. —— et, alflagé R. til 
en Haves Dyrkning. Zaveſager, n. s. 
pi. Kokkenurter, Grønfel, Frugt. Ba⸗ 
vefav, en. Haandſav, hvormed Ømaagrene 
faves af Træer. Saveſax, en. En ftor 
og fvær Gar, hvormed Åræer og Hakker 
klippes, Zaveſnegl, en. den almindelige 
lille Snegl m. forſtielligtefarvet Huus, ſom 
i Mængde findes i Haver, der gior 

, Stade paa Zræer og Urter. (I elix hor- 
tensis ell. nemoralis; forſtiellig fra den 
hos os langt fleldnere ſtore Zaveſnegl, ſom 
Nogle ſpiſe. H. pomatia L,) 3aveſtue, 
en, Stue, hvorfra man gaaer umiddelbgr 
udi Gaven. Zavetromle,˖en. Tromle, 
fom bruges t. at jævne Gangene Ii en H. 
(ſ. Tromle.) Saveurt, en. pl. - er, 
Kokkenurter. Zavevaſen, et. Alt hvad 
der hører t. Havedyrkning og Havekonſt. 
Savevært, en. Enhver Gært, fom plans 
tes og dyrkes I Gaver. (ER 
eve, v. a. & auxjl. Jeg har (haver,) 

havde, har havt. [Jél. hafa. præs. ék he⸗ 
fir.] Foruden at det bruges ſom Hielpe⸗Ver⸗ 
bum til af danne de forbigangne Sider i de 
tranfitive Verbers activiſte Form, ligeſom 
og i v. recipr, og i de fleſte intranfitive 

såavedyrfning, en. Gier⸗ 



aa ⸗ 

Havbe. 

Serber, udtrykker det, ſom -felvftændigt 
Verbum, overhovedet en Befiddelfe eler 
Eie, ell. et vift Forhold imellem Subjectet 
(fom har el. beſidder) og et Prædicat ; 
men de forſtiellige Tilfælde og Bemærfels 
fer, hvori det bruges, ere faa mangfoldige, 
at her blot nogle af de vigtigfte kunne 
finde Sted: 1. holde i Henderno, have 
fat vaa, bære p. el. hoé fig. Han havde 
Stok i Haanden, Kaarde v. Siden, fat 

p. Hovedet. At be e Penge hos fig. fold 
faft p, det du har! — figurl. naar man finer, 
rotker een noget: Der har du Penge! Der 
har du Alt hvadjeg fandt. 2. eie, befidde, 
"være forfonet, begavet med. ”Bebdre er, 
felv at have, end Soſter at bede.” Ordſpr. 
Han har intet, figer man om den, der 
intet beſidder eller intet eier.” Muͤller. 
»Diſſe, ftolte af den Lytte, de havde og 
haabede.” Guldb. “af det, man havde, 
har eg aldrig venter, gaaer Intet hans 
Opmarkſomhed forbi.” Evald. Jeg har nu 
ingen Penge. ) 
den har; cen har hvad Andre favner.” C. 
Frimann. kt have mange Bern; have 
Evne, Magt, TZTilladelfe f. noget. At have 
god Forſtand, Helbred, en ſmuk Skabning. 
At have cen ft. Ben, Fiende, Beffytter. 

" Ut have noget pag 3: være ifsrt. At have. 
Klæder, pat, Strømper, Støvler paa. At 
have Læs paa (nemlig p. Vognen.) —" Man 
fan have meget (f. Cr. Lafter, Gield, Les 
gemeéfcll, 0. f. v.) ſom man itke fan figes 
at cie;. og den Bog, man har udlaant, 
eier man endnu, uden at befidde den. — 
At befidde er at have en Ting faaledes i 
fin Møt, at man fan raade derover. 
Man fan ikke befidde, hvad man iffe har; 
men vel fan man befidde noget, uden at 
vice det,” P. E. Miller. Ogſaa absol, for: 
have til Wgte, faae til Ægte. Han hear 

"en ſmuk Kone. Han friede ft. hende; men 
hun vilde ikke have ham. 3. faae, bes 
fomme, nyde. At have Fordeel af noget, 
have høie Renter af fine Penge, At have 
undt, godt, have Xre, Skam af noget. 
Gan vil have fine Penge. Hvormeget vil 
du have for Ringen? (3: hvad vil du fælge 
den for?) — Hun veed ikke felv, hvorledes 

7 hun vil have det, — At have det godt, flet, 
overflødigt, tarveligt. Der i Huſet har 
hun det godt, Nu har han det bedre, end 
tilforn (iever bedre, ev i bedre Tilſtand.) 
— Ut have ondt, godt ved nogét 3: have 
Vanſtkelighed, Lethed bed at gisre noget. 
4. føle, fornemme i Sindet. At have Glæ⸗ 
de, Sorg af noget; have Godhed, Kliærs 
lighed, Agtelfe, Arbodighed for een, Had, 
Ufiv, Modbydelighed imod cen; have 
MeUidenhed med gen; have Attraa, Til⸗ 

boielighed, Lyft HE noget, — Af have nos 
get for 3: have i Sinde, have et Forfæt. 
(f. Sorehavende.) At have megen Sorg. 

Fe 

Ma 

»Een favner, hvad en An: 

at indfinde dig. 

| F 

At have cen tær, have cen 
—— til ee 5, 
aae. At have ondt i Hovedet, i Na 

At have Feber, Mæslinger, Bryſtſyge. 
—F Mangel pan det nodvendigſte. 
holde, bruge, drive, udføre. At have 
have med cen. At have Folk i Arbei 
ave flor Næeringsdrift. pan her 
ager, Commisfioner. At have meget 

beſtille, ſyole med. At have en Gam 
Underhandling m, cen. 7. indbefatte, i 
deholde. En Tønde har (holder) 8 CE: 
per» Dette Land har en for Folfemaog 

ven har mange prægtige Bygnieger 
Huſet har mange Særelfer. (Brugen cl 
lærer i dette og mangfoldige andre 22 
fælde, hvor man fan anvende Ordet. Ca: 
ledes fan man ikke fige: Stuen små 

ER 

udtrytfer den en Nødvendighed, Bsfalisg, 
Magt, Pligt, Rettighed; Billie, Ink 
ning til at gisre noget ; "undertiden eſn 
blot.en Zilværelfe, Omſtæendighed. De het 

Gan har. at befale, % 
have af adlyde. fer har han intet at fat 
3: befale.) Jeg har endnu meget af ob 
aae. Pan har noget at fortælle t4. 

Jeg har noget at afgiöore m. ham. få 
har du her at beftile? Hvad her Leg 
befale? (en hoflig Tiltale.) Jeg har ialt 
derimod (nemlig: at fige, indvende.) vil 
har intet at leve af (hvoraf han fan (ct) 
Dan har faaet Penge at reiſe for. Bi 
endnu langt hiem. — At have fig. 
holde fig, være beſfaffen Hvorledes her 
dét ſig mi den Sag? = havefyg, ad J. 
habſfuͤchtig. Nyt og fieldenr forefomsuss 
de D.]” ft høi Grad dindeſyg. ”Den be 
vefyge er ſaa pengebeglerlig, at han fer 
fig ulykkelig, naar han itie erholder da 
attraacde Gods.“ P. E. Miller. 

gaverie, et, pl.-r. Et fremmedt On, 
ſom bemærter: 1. Skade p. Gis, Ett 
redſtab og Ladning, ſom lides i Gecn de 
ved Stranding; Soſtade. At giøre 9. — 
Soſtades Fordeling vp. flere Rhedetc; Å 
Beregning af den Ürſtatning i Penge, fra 
gives Stibere og Ladningens Glers fe 
Soſtade af dem, fom have fotſttret eg 
fureret) Skib og Gods 26. (ſ. D, Lod. IY: 

0 11 

avn, en. pl.-e. IJel. Hafn.] Bi 
Indlob, hvor Skibe, enten i Folge Sis 
dets naturlige Beſtaffenhed, e, vd bål? 
af Bygninger, Dæmninger, Balværker 8 
fonflige Indretninget, funne ligge fle 

FE 
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Storm, og med Begqvemhed loſſe. — remalt, (Moth) tavremart gavremeel, 
vnebetient, en. den, ſom er anſat v. Zavrerod, (pl. -rodder. en Plante, hvis 
Havn, har en Javnebetiening. Sav⸗ Rod er ſpiſelig og undertiden dyrkes ſom 
wvgmeſter, en. den, ſom forftaacr at Kokkenurt. Tragopogon pratense.) gys. 

. fe usme) 28 - zge og vedligeholde en Havn, el. Alf rerusme, (Havrens 
id der hører til Vandbygningskonſt. refaa pl. Savreſaaer (Skallen af malet 
tonebygning, en. 1. Anlæg af er fon: Havre. Woth.) gaver raa, (ſtraaet, 
| Gavn. 2. Bugning, ſom er anlagt t. gropmalet Havre) Zavreſtraa, Zavre⸗ 
tanne og fitfre en Havn. Savne⸗ — Zux kogt paa Havregryn, og 
jed, en. Betient, ſom har Opſyn med afſiet) Zavrevelling, o. fl. 
der foregaaer i en Havn. Zavne⸗ avsnod, en. ſ. under Sav. . 
net. Fyr ell. Fyrtaarn ved Indlebet cd, adj. n. hedt. IN. S. het. 4.6. 
en Savn.  sæScunetiæde, en. Kiæbe hat. 3él. hentr.] ſom har en hoi Grad af 
at fpænde over Indloebet ft. en Havn. Warme; ell. ſom væffer en ſterk Varme. 
wnelag ell. Savnclæg, 'et. (Moth.) Zedt Vandz cen hed Sommer, hed Day; hede. 

Weel Jordegods, ine (ftærte og hidſende.) —8 ef ide. dtes fordum en vis 
braf udgiordes Scding i Krigstld. Bav⸗ fig. En hed Kamp, At have det meget hedt. 
lab, ct. Indlob fil en Havn. (Kraft, Det er meget hedt (kicrligt, fortroligt) imel⸗ 
ed. Il. 983.) havnelos, (havnlss) lem dem. (dagl. 2.) = Hede, en. ud. pl. 
j. fom er uden $. fom fattes Havne. [X. &. Hete, HiÉat,] en høi Grad af 
in havnelos Kyſt.“ J. Boye. Bavne⸗ Varme. Det kogende Vande 5 Solhede. 

Fo ſter, en. Betient, ſom har Opſyn over — Ogſaa omen blot indvortes Fornemmelſe 
davn. Bavnemarke, et. Somerke, af Hede. Den Syge har ſtork 5. At have 
n fættes i Yndløbet ft. en Havn, t. Veis mede i Hovedet, — figurl. Hidſighed, heftig 
ning for Stibene. Zavnepenge, n. Eindébevægelfe. Da Kampen var i fin 
pl. Afgift, fom betales af Skibe, der ſtorſte 5. Elſtovs gede, = Zedeblegn, en. 
ge i em favn, ZSavnepael, en. Pæl haftig borfgaaende Blegn, opkommen af 
kt Bulværfet, hvorved Skibe i en Havn "Hede. —8* en. hidſig Feber. (fors 
tes faſt. Zavneſpærring, en. Hande ældet.) . - ' 
gen, at hindre Skibes Indlob i en pavn ZSedde, v. n. og impers. imperſ. hed 
ub fra ſamme. (Olufſen.) av⸗ og hedte. partic. hedt. (har.) [ISÅ. beita. 

told, en. et viſt Slags Told af Varer, T. heißen.] 1. kaldes almindeligen m. 
m indføres I en Havn. (Schytte. Indv. ct vift Navn, Fornavn ell. Familienavn (om 
'g. IL. 410.) Savnetonde, en. Tonde Perfoner) tillægget en vis Benævnelfe (om il 
. Boie, fom lægges ud t. Havnemerke. Zing.) Pigen hedder Marie. Hvad hedder 
sunevæfgiter, en. Vægter, fom er anſat denne By! vad hedder den nye Præft, 
at holde Orden og have Tilſyn paa La⸗ her er kommen? Det hedder (kaldes) paa 
pladfer 0. en Havn m. m. Danſt en Vognfading. ”Det, fom cen ofte 
evne, v.n. 1. (er og har.) [af gavn.] bliver Felder, fan han komme til at hedde.” 
mme i favn, lægge indien Savn. Efter Sporon. (edde udtrykker egentlig en fang 
ivær Storm havnede vi i Liſſabon. »Jh og almindelig Brug af det Ord, hvormed nos 
or du havde havnet, i hvor du havde getkaldes.) 2. ſiges, fremfættes m. viſſe Ord. 
opæl fat, vi havde dig éi ſavnet.“ Fals Det hedder i Bibelen, i Loven, i Texten. 
T. “Jeg efter lang Seilads mig lykkelig 3. impers. a) Rygtet figer. Det hedder, 
t havne,” Holb. (Melampe.) — figurl, at han ſtal vrelfe. Det hedre (ell. hed) fig 
indtil cen af dem havnede i Graven el. engang, at'han var forlovet. b) der fores 
Clutteriet,” Rahbek. “Hvor jeg havde gives. Det hedder (el. ſtal hedde) at han 
tet, at hævne her p. Jorden.” Bagg. for Soagelighed har taget fin Afſted; men 
mevre, en. ud. pl. [Z. Haber, &v, den rette Xarfag er en anden. 
afra. Lat. avena.] en almindelig ins såede, en. pl. -r. [Jél. Heidi.) 1. 
alandſt Gædart, ſom ifær bruges til egentl. en ſtor, jævn Mark, en Slette. 
iitefoder, og. hvoraf gives to Afarter: (Saaledes kaldes den jævne og frugtbare 
id og fort Savre. Avena satira. “ av⸗ Deel af Ciælland imellem Kiobenhavn, 
er fun halvt Korn.” Ordſpr. — Der⸗ Roeskilde og Kisge: Zeden.) 2. Ofteſt 
havreager, Savreavn, Golſteret, bruges det om: et ſtort, ſtundom jævnt, 

m indeflutter Havrefornet) Zavrebrod, ell. fladt, men ogfaa ofte bakket, udyrket 
avrefoder, (Foder af Havre ell. Havre⸗ Land, ſom hverken har Ager ell. Eng, mener . 
im) Bavregryn, (OH. malet til Gryn) ifær begrocs m. Lyngværter, De,jydite Ze⸗ 
svregræs, (en Græsart, ſom er en fore der, = edeblomſt, en. Urt, fom allene 
nfig Foderurt; Avena elatior; men ell. iſer vorer p. eder; Hedeurt. Fer 

- 

sænet tillægges ogſaa andre Sræsarter) debo, en. pl. Zedeboer. Bonde, fom boer 
cvregrod, (Grød af Havpregryn) av⸗ p. Heden. edebrynde, er. Giernin⸗ 
ord, (fom er tienlig t. Gavrefæd) Zav⸗ gen at afbrænde Lyngen p. en Hede, ſom 

⸗ 
i 
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feer efter Forening af alle dene Eiere el. 
odseiere; cl. Ild, fom af Vanvare ops 
tommer i en Lynghede. “edebrynde for⸗ 

—* Fr. 31 Dctbr. 1766. medelft Uforfigtig 
jvf. D. Lov. VI. 19. rd et. 
det, man i Hedeegne har t. Brændfel, ſom 
Torv og Lyng. Zedeegn, en. Land⸗ 
ftræfning, hvor der er megen Hede. Ze⸗ 
degræening, en, den Græsning, fom fals 
der p. Heden. Bzedehyrde, en. Hyrde 
el. Ovægvogter i en Hede⸗Egn. (Bagges 
fen. Labyr. 275.) Zedejord, en. udyre 
ket, m. Lyng bevoren Jord. 3edelarke, 

' gen. en. Art Lærfe, der lever pan Buſte 0 
lave Træer, ſynger ſtionneſt, og flyver hoie 
af hele Slægten; Lyfiglærke, Skovlerke. 
Alauda arborea. 3edetorv, en. Torv 
m. Lyngvært, fom falder paa Hederne; 
Lyggtørv. ZSedeurt, en. Hedeblomſt. 

ede, v. 2.1. [afadj. hed. Jél. heita. A. 
S. hastian] 1. giøre hed. At hede en Ovn. 
Denne Drik heder mig for meget. 2. give 
ſterk Barme fra fig. Solen heder ſtarkt i 
Dag. Denne Kakkelovn heder for ſtœrkt i den 
lille Øtue, = Fedeverme, en. den Varme, 
fom frembringes I Bagerovnen, for ved den 
at bage Brødet, efterat Ilden er udtaget, 
(ivf. Bagvarme.) 

1. 3eden, adv. [Isl. bédan,] herfra, fra 
dette Sted, fra denne Verden. At fare heden. 
— forældet.) = bedenfaren, adj. v. pl. 
edenfarne. død, afdød. Vore hedenfarne 
ogſaa: hedengangne) Venner. — Zeden⸗ 
art, en, 1. Bortfart, Bortrelfe. "Han 
(Geſandten) fig til Zedenfart og laver,” 

od, dodelig Afgang. 
(3 ældre Skrifter br. heden v. flere Lei⸗ 
ligheder for: hen, ogfaa i Sammenſetn. 
f. Cr. hedengive fig for: hengive. Tauſſen.) 

2. Zeden, adj. [Iél. heidinn, A. 6. 
hæpen,) ſom ikke er chriſtnet; hedenjt, 

(det ſidſte er nu mere brugeligt.) eden 
Jord (ell. ſammendraget, ligeſom de føls 

ende, Zedenjord) 3: Ford, ſom ikke er 
Åndviet t. Gravfted eller Kirkegaard. At 
begraves I heden Jord. == Zedendom, en. 
ud. ph den hedenſte Tid, Gedenold. Denne 
Skik er en, evning fra Zedendommen. 
våcdenmørte, et. Mangel p. Oplysning, 
y. fand Religionskundſtab i Hedenold. (3. 
6.0.) 
dom. 

Sedenold, én, d. f. ſ. Zeden⸗ 
Bedenſtab, et. den Tilftand, da 

Menneflægten, el. en vis Nation, var 
hedenſt; og Tidsalderen, hvori dette fandt 
Sted, J Zedenſtfabets Tid. Overgangen 
fra Zedenſkabet til Chriftendommen. = 
hedenſt, adj. d. f. f. adj. giger — Zed⸗ 
ning, en. pl. - er. en Perſon uden fand 
Gudskundſtab, Afgudsdyrker (hvortil reg⸗ 
nes alle, ſom ci ere Chriſtne, Jøder eller 
Mohamedanere.) 

veed, adj. f. hed. . 

U ' . P” 

1 

dygtig, fin 

eel, adj. n. heelt. pl. hele. [361 
ed hel. poll. KAN —X 
alle fine Dele, ſom intet mangler i Ful 
dighed, (”fom ikke er stilt.ad i ſine E 
Sporon;) fom indbefatter Alt, hvad 
tales om. En heel Tende, Alen, et hy 
Aar, et bedt Pund. Jeg vil enten hart 
eelt, ell. flet intet. Zele Landet (dl 
ele Land.) ."Hvor Alt er evigt i fig 

og heelt, og Intet halvt, forgængeli 
deelt.” Baggeſen. — At bære hele Bed 
(elev den hele Byrde.) Mit hele Leg 
ftiælver. Hans hele Sind var oprørt. i 

alde ned. ele Verden er i Opret. 
andet førgede v. denne Konger DE. 

Det Sele, et Zeelt, en i fine Dele fa 
ſteendig Ting. — Det Sele motfættes 2 
lene, og en enkelt Deel iſer. At fes 
orene noget £. et Zeelt. — ”Det n 

. fam Duus (el. hele Huſet) er nær nt 

ynes os ſom Intet, naar vi ſee hen ft. 
Zeles altid vorende Mængde.” Monß 
— »Fuldſtændigt er det, hvori ingen å 
mangler, Endog det Halve af en Zin;! 
være fuldftændigt for fig, ell. det fan ( 
fig betragtet) være et Zeelt.“ E 
— (Entelte Nyere have, I Gt. foret 
villet bruge: et Zele, i Analogie ag: 
Gode; men denne overflodige Kabe 
iffe fundet Indgang.) — Talemaader: 
heel Deel bemærter: mange, itk f 
endeel. J dety gele 3: overhovedet, ! 
mindelighed. (jvf. ganffe.)  2.igt 
ubeſtadiget, ikke ftilt ad. .Fadet blo 
men Tallerfencn gif itu. »Det er get ll 
at age p. — Ordſot. (Ad 
At ſlippe fra noget m. på femmer. | 
være heel og holden. (fof. v. a. be) 

ierning voren. Han erin 
Mand i fin Videnſtab. At tiene fet % 
Karl 4. adv. heel, 2) ganſte, aldel 
Stykket er endnu itke heei (ell. heelt) fr! 
Benet er heelt af. (Morh,) Seg ved! 
heel vel. (I denne Bemcrk. dr. es ſc 
tommer vel undertiden n. hede fom af 
men for Udtalens og Beltlangeni ER 
langt oftere heel.) b) meget, samt 
Zeel faa Kolt, Han blev heel forfrafk 
(3 Bemært. b) bruges allene adv. hed 
= zeelbroder, en. pl. zeelbredee. 
eelfedſtende. — Zeelgeardemande 
den, ſom eler ell. bruger en heel Goei 
— 2 adj. figurl. : ubeſtadiget; ul: 

orliis. At flippe heelffindet fra ac! 
(dagl. dd ”Min Kudſt lovede of Mi: 
mig heelſtiudet hiem, naar han ms: 
fiøre fangfomt.” Rahbet (DO. Sit. I 
144.) Seelfodſtende, n. s. pl. Et 
ſtende, der have baade Fader og Kes 
tilfælles; modfat Zalvſodſtende. Ex 
ledes : Beelbroder, geclſoſter. 8 
æret, adj. br. af 'Baggefen i ſammt 8 
mært. ſom heclffindet (ell, cgensi. må 
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figen. i. X. 1,27.) ”At jeg var ſlappen 
enledes herløret af dette de Viſes Land,” 
39. R. Klim. 163. = Felhed, en. 1. 
Egenſtab v. en Bing, at den er heel. 

in Ting, betragtet fom et Heelt; Totalls 
Den menneſtelige Aand i dens Zeelhed. 

sees, ad). ſ. $æ5. 
Zefte, et. pl.-r. (f. det følgende.) 1. det, 
med noget, fom ex loft ell. adſtilt, heftes 
imen. 2. en liden. Deel af en Bøg ell. 
et Bind, der udgives heftet. Bogens 9 
fe Bind beſtager af fire Zefter. 3. 
Kaardefæfte. (Moth.) — hefteviis, adv. 
vefter. Bogen udfommer heftevüs. 
Sefte, v. a. 1. v.a.ogn. [Jel. haſta.] 
bringe noget, fom er flilt ad, til at 
nge ſammen; fæfte. At pefte noget m. 
add, Naal, Som. At hefte noget op, 
hefte ſammen, hefte ved. 2. ſye Arkene 
n Bog tæt ſammen p. Snore, for ders. 
tr enfen at forfone dem med Bind, ell. 
, Omflag af Papir ell. Pap, hvilket fidfte 
des en heftet Bog. Bogerne ere falfede 
heftede, men endnu ikke indbundne. 
fœngſie. (J. S. hæftan, capere. Isl. 

fia, impedire, comprimere,) Ut lade 
n hefte for Gield. 4. v. n. hænge faft 
d. Det vil ikke hefte uden Liim. fis 
xl. paaligge ſom Forpligtelſe. Der hef⸗ 
r en flov Gield paa denne Eiendom. 
eftebænt el. Zeftelade, en. et Bogbin⸗ 
tsRedftab, hvori Bøger heftes. 44 
tal, en. Naal, ſom Bogbindere bruge til 
eftning. Sefteplaſter, et. klæobende 
laſter, ſom lægget p. Saar, for at trække 
t ſammen. — 3eftelſe, en. 1. Fænges 
ng. 2. Gield, Pantfættelfe eller anden 
orpligt, fom hviler paa en Eiendom. — 
jefrning, en. pl.-er. Gierningen at hefte. 

eftig, adj. 1. fom har en hoi Grad 
[indvortes Styrke og yttrer denne; flært, 
Adſom. En heftig Storm, Ild, Strid. 
ſerdeles: ſom er tilboielig til ſtærke 
indsbevegelſer og ikke let beherſter dem, 
dfig, opfarende.eftig er nogen i Ord 
Tanke;: voldſom i Gierning og Idræt.” 
poron. (Ivf. haſtig, bidfig.) ”Sattig er 
in, ſom let vredes; heftig er den, —* 
te ftrærfe Sindsbevergelſer, og ſom derfor 
t, ikke allene bliver vred, men opbragt.” 
E. Muͤller. S zzeftighed, en. ud. pl. 
(dene, Stormens 3. (bedre: Woldſom⸗ 
ed.) At fornærme een v. fin 3., forſvare 
a Mening med Zeftighed. 
såcgle, en. pl.-r. [trives ogſaa Sægle. 

'» Hexkle, Øv. Hæckla. T. Sechel; af 
f age; gå. T. Hache.] et Redſtab, 
ftaaende af et med hvasſe Pigge befat 
ræt, hvormed Hor og Hamp renſes fra 
Maar og Skiever. = Zeglekræammer, 
t. omvanfende Handelsmand, her fælger 
'egler o. d. Begletand, en. Tand ell. 
ig i en Hegle. 

— w 
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egle, v. a. 1. renſe ved en HGegle. XL 
—* e Her, Hamp. figurl. i dagl. Tale: 
ændg og irettefætte ideligen og i Utide. 

At hegle paa fine Tieneſtefolk. Hun har 
altid noget at hegle over, At hegle en 
igiennem da: overſtoende. (Deraf: eg⸗ 
ler, Seglehoved,) &geglemeſter en. 
den, ſom foreftaaér et Hegleri. — Zeglen, 
en. Gierningen at hegle (1 egentl. og figur. 
Bent.) Man bliver kied af hans beftandige 

etzlen. — såegleri, et. 1. Sted, hvor 
der hegles Hør el. Hamp. 2. Heglen. 
figurl.) Hold op med det SZegleri. — Seg⸗ 
ing, en. pl.- er. Gierningen at hegle. 
Zegn, ef. pl.d. ſ. Efter den alm, Skri⸗ 

vemaade. [Sægn. B. S. O. Af det gamle 
ſvenſte Hag; A. S. Hage, Hegge, Gierde.] 
1. det, hvormed Skov, Ager og Eng, ell. 
Have indſluttes og omgierdes t. Beſtier⸗ 
melſe. Et forſvarligt, lovligt Zegn. Kun, 
hvor et høit og trofaſt Zegn omgierder 
Glæden.” Evald. At fætte egn. — les 
vende Gierder, Tiernchælfer give et godt 
BSegn. At holde 3. og Fred m. fine Na⸗ 
boer. 2. et hegnet Sted, en Indhegning. 
(8. S. OD. egnet. D. Lov. ”Ciere — 
naar de lægge deres Mar i egnet.” III. 
13. 33, ”Falder een Byes Fælled imod 
anden Byes egnet.” lil. 13. 46. * 
Deraf: Zegndige, Zegugroft, Zegnofor⸗ 
ordning, 0. fl. . 

såegne, v. a. 1. [X. S. hegian.] ind⸗ 
flutte,. forvare m. Hegn; frede, indgierde. 
figur. beſtierme, vogte, At hegne fine. 
Marker. (f. indhegne.) 
egte. en. f. ænte. ' ? 

åd! eida! ndraabsord, hvorved. man 
falder p. cen eller flere, ſom ere i Afftand, 
eller hvis Navn man ikke veed. 

Seidukke, en. pl. -r. et Slags Dra⸗ 
banter'el. Livkarle, af hoi og fvær Legems⸗ 
bygning, hvilke fyrſtelige Perſoner tilforn 
brugte i deres Følge naar de kierte ud. 
—* en. pl. r. et Navn P. Brok⸗ 

glen (Charadrius pluvialis,) ſom ifæv 
eres i Jvlland. 
Zeire, en. pl.-r. ſIel. Hegri.] 1. en 

Fuglejlægt (Ardea) ifær: den almindelige 
Seire, ſom bygger i de hoieſte Træer, Ar- 
dea cinerea, 2. en Plante, der vorer ſom 
Ufrud iſer blandt Rugen. Bromus, se- 
calinus. 

Seiſe, v.a.1. [H. heisen.] traœkkte ell. 
hale noget i Veiret v. Hielp af Toug: (bru⸗ 
es i Alm. fun i Skibsſproget. ſ. hiſſe.) 
t heiſe Seil, Flag. (det modfatte er: 

ſtryge.) Derimod figes helſt: At hiſſe nos 
get op v. en Vinde. — Deraf: Zeiening, 
en. pl. er. Flaggets Heisning. 

såelbred, en. ud. pl. [IIsl. Heilbrigdi, 
Helbragd, Heilubragd, &v. Helbregda. 
Dertil fvarer det forældede adj. helbred, 
fand, karſt, uſtadt. ”Cu levende og . 



Delbrede — Held. 
VE 

elbred Mand.” A. 6, Bebel] Sundheds 
ilftand. Hendes 5. ér bedre, end den 

førhen har været. En god, ftærf | (men 
ogfaa: en flet, fvag) elbred. — Ordet 
er ſaaledes, efter den nærværende Sörog⸗ 
brug, ikte det ſamme ſom: Zelſen, Sund⸗ 
hed; men dog medfører det ogſaa absol, 
fnarere Begrebbom Karſthed, end om Skro⸗ 

belighed. f. Er. Naar man har gelbreden, 
finder man vel Udkomme. pan hav iffe 
Selbreds Time. — elbred betyder egent⸗ 
lig Legemets Beſtaffenhed i "Almindelighed; 
dbernæft dets gode Beſtaffenhed; Sundhed 
fun bet fidfte.” P. E. Miller [Modſat er 
ge forældede: Selbrud, Dødéfugdom, 
sd. »Vel ftær i er Zelbrude haarde 

"Bærf,” Bording. I. S. 123, Hvortil ogſaa 

» 

” helbrede Siælen kunde 

m. noget 
des.) pan har i den fidfte Tid havt ſtort 

hører de nu ufædvantige: sgeldræt, sen 
Dsendes fidfte Aandedræt, (Moth.) elſeng 
(Dødéfeng. Moth.) ligefom ogſaa: Zelſot 
og Zelſpatter. f. nedenfor.] 

elbrede, v. a. 1. [Isi. heilbrigda.] 
fordeive en Sygdom, læge, gisre fart. At 
belbrede en Syg, helbrede cen for en Syg⸗ 
om. Ogſaa: helbrede en Gygdom f. Ér. 

Gvindfot er vanſtelig at helbrede. ”Dgfaa 
un med findrig 

ale og venligt Ord,” 3. Smidth. = bels 
bredelig, adj. ſom fan helbredes, læges. 
— velbredelfe, en. det, at helbrede, eller 
at helbredes. ' . 

såcld, et. ud. pl. ſJol. Heill.] eykke, 
Medgang, lykkeligt udfald. At have Zeld 

(f. Er. m. Kreature, ſom opfs⸗ 

Zeld i fin Handel. At være i Zeld modſ. 
i Uheld. (f. Lytte, fom er af en vidtloftigere 
Betydning, og efter Nogles Mening udtryk⸗ 

"fer en heiere Grad af Zeld. “Lykke er alt 
det, ſom et Menneſte før onſte; Zeld er 

det, han fan haabe.” Sporon.) Rigtigere 
hedder det: ”sSeld beftager i, at et Fore⸗ 

. "tagende gaaer efter Ønife; Lytte kaldes 
det, naar ct Gode vederfares 06, ſom vi 
ikke felv kunne bevirke.“ Muͤller. 2. Ynde, 
Behagelighed; Yndeft, Gunſt. Moth. fors 
—8 Bedre er Beld, end hundrede 

ark.“ Ordſpr. jvf. Zeldighed (favor, 
gratia) I Vedels Saro S. 117. 322..(Heraf 
det ligeledes forældede: helde, v. n. ftæde, 
ſomme; ſom ev tilovers i v. a. vanhelde.). g 
— heldig, adj. ſom har Held m. fig, lykkelig. 
»Den eldige faaer, hvad han tragter efter ; 
den Lytkelige ſtundom det, hvorpaa han 
aldrig tænkte,” Miller, Hans Foretagende 
fit et heldigt udfald. At være heldig i fine 
Beftræbelfer. — Zeldighed, en. ud. pl. 
Beftaffenheden, at være heldig. (Den fors 
ældede Bemærfelfe : Gunſt, Hade, fores 
kommer hos Vedel.) heldigviis, adv. 
paa en heldig Maade, InÉteligviié. 

sådd, et. (f. v. af helde.) Straaning, 
Bald, Renden har ikke Zeld nok. Karret 
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have en ſtraa Stilling, faac p. Held. 2 

Heide — Heigenſtrun. 
ftaaer p. Seld a: ſaaledes, at det hen 
Det er p. Zeld m. Pengene 3: der er 
faa 'tilbage. ” fadj, held, ſtraa, helden 
En held Baffe, Ca; (Morh.) er 13 
brugetigt,] 
ede, en. 1. et brat, el. ſteilt Ste 

hvor Veien gaaer nedad (Woth.) 2. 
brat ell. ujævnt Sted, Hul, Elag i 
Bei, hvor Vogne helde. (Moth.) 

»åelde, v. n. - [Iél. halla, hallar. 

nen bider t. den ane Side. ”Maar 
nen helder, ſtyder enhver efter.” O 
Huſet helder mod Gaden. ”AXt det vil bel 
meft til den, ſom mindſt formaaer.” Fa 
ding. At h. med Hovedet. — figur D 
gen helder 3: det er mod Aften. At bel 
f. et Parti, h. til vrange Meninger (? 
tilbsielig til). ”Det er Staternes Elba 
at handle taabeligſt, naar de meſt helde 

et p. Zeldingen m. ham, med hans got 
mue. 2. ét heldende, fEraanente Jerde 
mon. Huſet ligger p. Zeldingen af & 
Bakke. »Bokkene "vande de mgeldinge 
og Sletter, hvorigiennem de ſlynge fis. 
(Schousboe. Vid. S. Skr. 1800, I, 6.& 

- sådde, v.a. 1 092. [Js.l.halla.] bring 
noget i den Stilling, at det helder. It 
et Kar, for at lade Bandet lobe nå ? 
elde Hovedet (Moth.) 2. oſe ud, 9% 
angfomt ud, fylpe i eller af. (ved afkel 
Karret.) At h. Valden fra Oſten; hel 
Lagen af Kisdet (lade den løbe af.) Xl! 

Levnet. (Baggefen.) så deg, (& 
En Helgens Dadsdag, fom i den cattelfe 
Kirke er indviet t. hans Minde, vd 
geuglands, en. Glands om Helgenbile 
ders Hoved, Glorie. »Gelgenlegnmge. 
p!. Reliquier. Selgenminde, ef, VE 
Øelgené Crindring, Winde om ecn, (om 
var ell. blev anfegt f. en Heigen.Oq let 
der i evigt Zeltzenminde.“ Grundteig 
elgenſtruu, ct. Skriin, hooci Helgi 

U 
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Hellig beniobrode. 

en ell. Sevninger giemmes. Reliquia- 
im. (Grundtvig.) 
zelheſt, en. [af Sel, Dodens Gudinde 
en nord, Mythologie.] ct indbildt Sps⸗ 
fe, I Stikkelſe af en Def mm. fre Been. 
en havde hort Zelheſten, en anden 
fen feet, cen Underjordiſte hørt,” Holb. 
. Paaré.) ” 
Zelle, v. a. og recipr.1. egne, tilegne 
rindicare. [Ct forældet Ord, (”At 
le fig Bvæg, Driftefæ til.” Moth; hvoraf 
Higsmænd. jvf. Oſterſens Gloſſar. 2 
g. &. 220) fom høres i dagl. I. seller 
Almuen i.det Uudtryk: helle mig halvt 
hbeelt! naar To p. engang finde noget. 
zellebarde, en. pl.-x. TZ. Sellebarde, 
… ZX. Barte, en Øre; hvoraf Partiſam.) 
;Hallebarde. £ol. Alabarde,) et fors 
m brugeligt, i Middelalderen opkommet 
raden, beftanende af en Stridésre p. en 
tg Stang, fom funde bruges faavel til 
ſtikke, fom at hugge med; SKorégevær, 
mere. . 

Selleflynder, en. pl.-flyndere, en mes 
ſtor Saltvands-Fiſt af Flunder⸗Sleg⸗ 

ſom ſpiſes, og af hvis Finner, med 
Deel af Huden og Fedtet, i Norge til⸗ 
det det ſaakaldte Rav og Rakliug. 
uronectes hippoglossus ell. maximus. 
Sellemifje, n. 2. ( Pelgenmeſſe.) 11. fals 
; endnu hos Almuen Alle Helgens Dag, 
12 Rovbr. (jvf. Kyndelmiſſe.) 2. liges 
es figurl. hos Almuen: en gammel, 
ti Heſt; et Udgangssg; (fordi man ikke 
p flige Heſte Binterfoder, men v. Alles 
genstid, ell. efter at Binterfæden var 
it, jog dem ud i Marken.) 
5eUende, adv. meget; høres fun i de 
trnf: hellende før, en hellende for, Karl; 
: hellende fuld. Maaſtee af det Jsl. 
rla , bardla galde, 
geller, conj. IJ.helldr. Gv. hæller.] 1, 
an ell. bag efter ikke, og for ved ingen; 
aa ikke, ogſaa ingen; det Lat, neque. 
kle vil jeg itfe, heller ikke ſmigre. pan 
n lifte i Selſtabet; itfe heller Broderen. 
fte rør jeg heller iffe røre, — Der var 
en Penge i Pungen, og heller ingen i 
ſen. Gan er en fiog Mand; men Bros 
en er heller ingen Toſſe. 2. efter hvad, 
n diéjunctiv Gætn., for: enten faa, 
d enten faa. vad heller jeg ſtal leve, 
tee. “3vad heller Barnet er tinglyſt, 
ei.” D. Lov. V, 2. 72. (Hertil hører For⸗ 
telfen af helſt m. hvad og Yvilfen, ſ. 
dſomhelſt, hvilkenſomhelſt. 
sellere, adv. compar. (til gierne.) aup. 
* [Jel. helldr. I det Friſ. haves 
v. hahl, gierne.] med ſtorre Lyſt, 
3 med bedre Valg, ſnarere, bedre. (po- 
citius.) Hun vil hellere være hiemme, 
ude, Man bet hellere indſtrœnke fine 
nadenheder, end udvide dem, Du fan 

ø 
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Heihet — deuere 

bellere gane ad Stien: (thi) ben er kortere. 
eg reiſer hellere allene, end i Selſtab; 

men helft blev jeg hiemme. ”Xt græde 
helſt, og tvungen fun at lee.“ I. k. Heiberg. 
(J Udtalen ſom ofteſt heller.) 

Sellig, adj. IS. helgr, heilagr. A.6. 
halig.] 1. ſom befidder en meget hoi, ell. 
den hoieſte Grab af moralſt Fuldtommens 
hed. (5anetus.) ”sSellig er meer end dys, 
dig, og udelukker Genfyn t. endnu veds 
flæbende Mfuldfommenhéd. Zellig er den 
Mand, hvis hele Siæl er opfnidt af gude⸗ 
lige Tanker og Folelfer,” Miller. De hel⸗ 
lige Engle. Den hellige Aand (bruges 
fædvanl. i cet Ord: —— og 
altid m. beſt. Art. den Zelligaand, ell. 
Sammenſ. ud. Art. Zelliggands⸗Hoſpi⸗ 
tal.) — I ufordeelagtig el. ironiſt Betyd⸗ 
ning”bruges hellig ofte i d. Tale om den, 
ſom vil ſynes meget dydig: (See hvor hel⸗ 
lig han gier fig!) ligeſom ogfaa om dem, 
der anfee udvortes Alvor og viffe Lader f. 
en nødvendig Ledfagelfe t. et fromt og guds 
frygtigt Sind. Hun hører t. de Gellige, 
er af de Sellige, ”De gellige ſpinde ifte 
altid lutter hvid Silke.“ Arreboes Præb. 
(ivf. ſtinhellig.) 2. i theologiſt Betyd⸗ 
ning: opfyldt, dreven af Guddoms⸗Aand, 
inſpireret. De Bellige Propheter, Apoftle, 
Evangeliſter. Den hellige Skrift. J den 
catholſte Kirke: et Tillegsordet. Helgenes 
og Kirkefedres Navne. Den hellige An⸗ 
dreas, Auguſtinus. — Om nogle nationdle 
Helgener ſiges endnu: "Sellig Knut, el⸗ 
lig Anders, Zellig Oluf. Bed canoniſe⸗ 
rede Kongers Navne fættes Adj. bagefter. 
Knud den Zellige. Oluf den Zellige. 
Ludvig den Zellige. — Den hellige Jom⸗ 
frue. Den hellige Fader 3: Paven. 3. ind⸗ 
vict ft. Gudsdyrtelſe. (sacer.) Et helligt 
Sted, Tempel. Zellige Lunde, Stitte, 
gorfamlinger. Den hellige ID. (f. el⸗ 
ligdag.) ”Dagen er aldrig far hellig, 
Gryden vil jo ſyde. Ordfpr. 4. fom bør 
vore Tri for al Wold, ufrænfelig. Kirken, 
Domhufet er et helligt Sted. 5. udredes 
lig, fom ei bør overtredes. En hellig 
Pagt. Et helligt Løfte, 6. fom betragtes, 
erindres« m. Xrefrygt, m. het Xrbadig⸗ 
hed. Et helligt Minde. Guds hellige Navn. 
7. ſom indgyder Andagt, Xrefrygt. Lun⸗ 
denes hellige Stilhed. = helligen, adv. 
At love, forſtikkre noget helligen. — Zel⸗ 
ligdom, en. pl. «me. en Ting, et Sted, 
fom holdes for helligt (3.) Zellighed, 
en. ub, pl. Den Egenſtab at være hel⸗ 
lg, dans Zellighed, en Zitel, fom 
tillægges Paven. = Gelligeften, en. Af⸗ 
tenen næft foran en Helligdag. Zellig⸗ 
brede, en. Overtredelſe af Anordninger 
om Helligdage; Boder, fom betales derfor. 
At begage, betale 3. bode Selligbrede 
(f. Overfald p. Helligdage.) D. Lov. VI, 

Le 



Oellighag — Helt. 

Selligdag, en. Dag, fom er 
t f. offentlig Gudsdyrkelſe, og paa 
verdslige Foretagender og Forret⸗ 
tildeels ere forbudne. Zellig⸗ 

æder, (modſat: Sverdagoklæder.) 
iore, v.a. 3. giore, bevirke, at noget 
helligt. (i Bibel⸗Sproget.) ”Lad din 
min Gierning helliggiere.“ Kingo. 
udelliggiørelfe, en. — helligholde, 
,… holde en Dag, en Feſt hoitidelig v. 
yrkelſe. At helligholde Sondagen, 
feſten. Deraf: elligholdelfe, en. 
ige, v.a.1. giore hell 9 helliggisre. 
ge.dem i din Sandhed.“ (D. Bibel.) 
de ikke ethvert Mennefte hver Dag 
fig felv ved retſtafne Forfætter?” 

er, 2. holde hellig. Kom ihu,.at 
liger Hoiledagen. 3. indviet. Guds⸗ 
e: At hellige Gud et Tempel, 
entl. offre, andende paa. At hellige 
ne til eenſom Betragtning. 
me, n.s. en Gandvært. (Dec. Mag. 
3.) ſ. Sielme. ASER 

me; v. n. 1. (har.) holde op med, 
f. At helme med noget. (dagl. J.) 
elme itte før de have tilveiebragt ſig 
»ikrænfet Herredemme.“ Baggeſ. N. 
»Han helmer itfe, faalænge han fan 
Jaa noget, der fan gisre Stakkelen 
Rahb. (D. Tilſt. IX. 171.) 
miffe, en. pl.-r. hos Almuen: en 
slæbt, gammel Heſt. (Ogſaa: ges 
Øg og Bellemisſe. f. dette Dvd.) 
(en, (salutatio.) f. ilſen. . 
fen, en. ud. pl. IIsl. Heilsa.] Sund 
den Legemets Zilftand,'at man ikke 
” Gvoron. (Salus.) At have fin 3. 
in Zelſen igien, være ved Zelſen. 
fan i Almindelighed have en god, 

Zelbred, ſtiondt man engadg "itte 
såelfen.” Sporon. 
fot, en. ud. pl. Taf Sel. ſ. Selheft.] 
m, fom volder Døden, dødelig Sygs. 
Dodsſot. 
fpætter, n.s. pl. blaaladne Pletter 
en, ſom forekomme i hidfige Febre 
dre Sygdomme, og af Almuen an⸗ 
m Forbudp. Doden. (Moth.) 
ſt, adv. superl. af helleye. ſ. d. Ord. 
. ogſaa for: iſer, færdeles. Man 
ygte for et Angreb, helſt efterſom 
n kiender vor Svaghed. — ſom helſt, 
ſom ofteſt. »Liden Gunver vandrer 
elſt i Avel.“ Evald. 
zelt, en. pl. d. ſ. en Fiſt af Lare⸗ 
en, ſom hyppigen fanges i Liimſior⸗ 
almo lavaretus. 
Zelt, en. pl.-e. en ved Krigskyn⸗ 
„men færd, ved Mod, perſonlig 
rhed og SKrigsbedrifter udmærtet 
, og fortrinligen om ſaadanne Mænd 
[dr id, i Heltealderen. Græfens 
, Roms zzelte.· En nordiſt Zelt. 

af Helt, ſom tillegges cen. Wrobrxt, 

40 Helteaand — Hetrerd. 

»Straataget deekker tidt en dt, n 
fle Trel! du boer i Marmor." ESt 
Ogſaa, Freden har fine Zelte. On 
Fruentimmer bruges: Zeltinde. 5 

den Alder £ et Folks Hiſn 
hvorfra ifær haves Sagn og Fortælling: 
Helte og deres Bedrifter; heroiſt Alder, ( 
teold.) Nordens, Sræfenlande Feltet 
tedaad, en. En Helts Manddomégir 
Heltebedriſt. "Wed Zeltedaaden Ea 
var forbunden.“ S. Staffeldt. 
dands, en. figurl. og poet. Krig, Kr 
”Seg følger t. Zeltedands ved Bat 
klang.“ F. Guld. Seltedigt, ct. 
om Heltes Bedrifter; færd. epiſt D 
såeltedyd, en. Dyd, ſom fræver filter 
ci, ſtore Opoffrelſer. Den Zeltedyd, a 
Fordeel at opoffre Alt for Feodreland 
Sneed. ZSeltedreſt, en. Etritd, & 
imellem Helte, ”En ſand poetiſt 
dyſt. Bagg. Zeltedod, en. 
ſommer fig for en Helt. Han dede er 
tedod. såeltefærd, en. Heltes fris 
Færd og Bedrift. At drage i 9. ” 
færd i Kampens hede Stund.” 6, Vi 
Zeltegierning, en. Heltedaad. 9% 
hierte, et. tappert, mandigt Mol, 5 
mod. Zzeltekraft, en. hel Gut 
Kraft i Siælen, forenet m. Mod og 
perhed (om den blot legeml. Grotte, 
geé fnarere: Kampeſtyrke, Helteſtot 
Selteliv, et. 1. det Liv, en felt! 
ell. har ført, el. ſom ſommer fig for 
Helt. 2. d. f. ſ. Heltealder, Heltelt, 
det Liv, fom førtes i denne Alden (Or 
vig.) ZSeltemod, ef. en fedte i 
krigerſt Mod. ”Seltemod er iffan 
Gave.” Storm. heltemodig, ad). 
dig fom en Helt. elten avn, dt. 

ev nu dit eltenavn ?“ S. Blicher. 
teold, en. Deltcalder, Heltetid. 
qvad, et. Heltedigt. elterocs, (1. 
Zelterygte, et. Berommelſe, Nar 
dighed, ſom vindes v. Heltebedriftct. 
finde Døden, hvor han fandt fin 90 
roes.“ Ohleuſchl. "&om digted fett 
tiækt om Danmarks Zelteroes. Gruk 
33 ang, en. Gang til felter 

elteſtik, en. Stik, fom bruges, fon 
fer fig for Helte, ”MNu i din faond 
klemmer dit Sværd m. Zelteftik.“ ØK 
ſchleeger. ZSelteſlagt, ens Staume 
Clægt (Generation) af Helte, ”3ea 
en elteflægt at følge deres gane.” $ 
Selteſtyrke, en. udmerket legemlig É 
hos en H. ”AXt m. din $ cd 
fun flet bevendt.” Ohlenſch. tdr 
et. En Krigshelts Sværd. Er Xl 
fig flynge om dit brede Selseforrd. 
—2 — en. ſigurl. Sue Aſten 
fterkommere. At gelteſed bler 

under Aaget.“ Grundtv. 
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Helvede — Hen. 

ſom iſer var rig p. Belte, Helteafder; 
reær, en. Selteſlægt, Helteſtamme. 
erſom.) 
selvede, et. [X. S. Hellevite. Sv. 
Iwite; af Zel og Dide, A. S. Vito, 
d, Straf.]) Sted, hvor Ugudelige 
ffes efter Doden; de Fordemtes ell. 
des DOpholdefted efter Døden, gen. 
lvedes bruges i dagi. Tale (ligeſom 
zvels, Sandens) om det, ſom er meget 
t, flemt, ell. ufæddanligt, el. ved fin 
srtelfe, Dygtighed vokker Forundriug. 
Fandens.) J fammenfatte Ord bort⸗ 
er ſodvanl. e i Enden: Zelvedangeſt, 
lvedfart, Zelvedgierning, (Rahbek) 
lvedpine, Cc. 
semme, v. a. 1. [Øv. hemma. Jol. 
mia, atfæmme.)] ſtandſe, hindre, fætte 
ændfer for. At hemme Vandets kob. 
taffet Brufen af hemmet Vand fua føs 
Skum.“ Frimann. At hemme Uorde⸗ 
Derſom Lovgiveren mere bekymrede 
om at hemme og forebygge Vanſtelig⸗ 

FE, end at rage dem.” Schytte. ”De 
ſtende Daarſtaber hemme meget Godt 
lette meget Ondt,” Rahb. ”Hvor ofte 

as bedſte Henfigter ere hemmede ved 
dende Vanſteligheder.“ Rahb. = Zem⸗ 
Fræde, en. Kiede, ſom lægges om et 
Baghiulene, for at hemme Vognens 

ce ned ad en ſteil Bakke. (VB. S. O.) 
temmelig, ad]. adv. [N. 6. hes 
lit. T. heimfid.] 1. lønlig, fiult, 
n holdtes i Søen, i Skiul. En hemmes 
Sorg, Sammenkomſt, Raadgiver; 
mmeligt Egteſtab. At være hemmelig 
t. At holde noget hemmeligt. 2. ubes 
belig, urandſagelig. 3. ſom iffe gletne 
bner fig for Andre, tilbsieliget. at Sægge 
iul paa Alt, (Dftere: hemmelighedss 
dB) zz Semmelighed, en. 1. Ves 
ffenheden af være, at holdes hemmes 
; Søn, Londom. 2. pl.-er. noget, ſom 
tes ell, bør holdes hemmeligt. At giore 
3. af noget. pan gior ingen 3. af fin 
riovelfe (føger ikke at dealge den.) 3. en 
andfagelig Ting, en Ting, man ikke kien⸗ 

ell. Degd noget om. ——e eder i 
turen. Det ev endnå en Zemm ighed. 
bemmelighedsfuld, adj. d. ſ. hemmes. 

. 3 
sen, adv. [fammendraget af heden, 
lt. hédan; men ſom nu i det Danſte fun 
t Bemærfelfen: herfra.) 1. udtrykker i 
m. eu Bevægelfe til, en Retning imod. 
Sted, en Gienſtand; enten i den ydre 
Tlen, ell. i Zænfningen, At gaae hen 
cen, agte fig hen til et Eted. Hvor jeg 
) vender mine Tanker hen, At fee hen 
noget. 2. uegentl. a) d. f. f. bort. 

indet foger hen. Dettæreé, foinder hen. 
enne Bemærf, har Ordet i adſtillige 
mmenfætninger,) hb) om en Forhaling 
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i Tid. Det fan endnu ſtaae hen i nogen 
Tid. At trokke Tiden hen. (Det fan gaae 
por for denne Gang I: overſees, ikke ænds 
eg el. paatales.) e) om en Fremitriden 
i Tid, en Nærmelfe t. ct Tidepuntr. Læns 
gere hen paa Aaret, p. Sommeren. Sen 
efter Nytaar; hen imod Juul. (f. henimod.) 
d) om en Fremſtriden i Rummet, Zen ad 
Veien. Længere hen (frem) p. Veien, i 
Skoven. Noget hen i Bogen. Af gaae, at 
ſprede noget hen over Marfen. 

såengende, v.a 1. aandefagtelig bort. 
(Thaarup.) 2. aande ben over noget. 
»Alt dette er imidlertid faa filnt, faa leg" 
hengandet over hans Bæfen.” Bagg. 

Senbringe, v. a. 3. f. bringe hen. Er 
Bordet henbragt? 2. tilbringe. ”Der 
havde han forefat fig at henbringe Vinte⸗ 
ren.” P. T. Wandal. ”Efter (af) jeg havde 
deptzes otte Dage I Rolighed.” Bagge⸗ 
en. N. Klim, — Deraf: Zenbringelſe, en 
Zenbære, v. a. 3. bære hen t. et Sted, 

en Perſon. De henbare deres Solv og Guld 
t. Kongen. ”Da ſtal den atter — henbære 
did mit næften glemte Navn.” Grundtv. 

beie, v. 3, 1. ſom ofteft ſigutl. Senboie 
henlede, hendreie. At henbøie Talen t. en 
anden Gienſtand. 
Senbel e, v.n. 1. (er.) bevæge fig i 

Bølger. ”Rfart henbølger din So, krand⸗ 
fet af frodig Sktov.“ I. Smidth. — uegentl. 
danne en Bolgelinie. (f. bølge.) ”Dalen 
— omrandet af ni, i hinanden henbol⸗ 
gende Smaabierge. 

ger.” S. Staffeldt. 
endaane, v. n. 4. (er.) daane langs 

ſomt hen. (Pram.) *Ei et hendaanet Kræ 
de kan af Søvnen vælte.” Rein. 
ender pron. f. gun. 

endrage, v. a. 3. drage efterhaanden 
bort. At hendrages af Lyſter, Begierlig⸗ 
heder. 2. tilbringe, henleve. Af hendrage 
Livet i Sorg og Armod. »J Skiul at bens 
drage en fængflende Klæde af langſomme 
Dage.” Pram. ' 
SB endreie, v. a. 4. f. dreie.hen. At hens 

dreie Samtalen til en vig Materie. — 
Deraf: Zendreining, en. . 

sSendrive, v.a. 3. om Fiden: anvendes 
bortdrive (ifær p. en flet, unyttig Maade.) 
At hendrive fin Zid i Lediggang. ”Dg med 
uvildigt Spog hendrev jeg bedſte Dage.” 
A. Bull. ”Den Frygt, det bange paab, 
hvormed hun der hendriver den lange 
Mat.” Pram. ” 
Sendromme, v. a. 2. 

mende, el. m. Dvemmerier, ”Hvabd maa 
da ikke ſtee dem, der bortfove, der hen⸗ 
dromme deres hele Liv?” Mynſter. 
endyſſe, v. a. 1. bringe til at ſlumre, 

el. fætte Sicelen I en flamrende, halv fans 

Bagg. ”Ngar i den + 
lavere Kreds fig Luften i Storme henbol⸗ 

tilbringe drøms 

J 



o 

HOendoe — Henfie. 

else Tilſtand. Gvf. dyſſe.) Zendyſſet i en 
fet Slummer. ”Den almindelige Slum⸗ 
mer i Naturen havde kunnet hendyſſe ens 
huer anden.” Bagg. ”Siælen hendyſſes i 
alle Saändſernes fuldkomne Zilfredeftils 
leiſe. Samme. | 

såendee, v.n.1. (er.) 1. døe bort. ”Dg 
mu var — hendede Slegters Tempel atter 
fundet.” Ohlenſchl. »Ved den taler han, 
alligevel han er hended,” Ebr. 11. 4. 
2. tabe fig, blive til intet. 

d 

hendede?” Foerſom. Denne Plan hendode 
med Ophavsmanden. En fvag, hendes 
ende Tilverelſe. 
Gæd, ef længe i Furen du hendoe.“ Her. 
endoſe, v.a.1. tilbringe i Dos, Dorſt⸗ 

hed. »At hendeſe fin Tid i Lediggang.” 
Bagg. *Pobelen bendefer fit Liv i Uvirk⸗ 
omhed og yderlig Armod.“ Samme. ”At 
endeſe Formiddagen, v. Gientatdelfe af 
orrige Aftens Fornsielſer.“ Lrahbek. ”Den 
deſpotiſte Fornedrelfe og ſtammelige For⸗ 
dervelſe, hvori det [od Mængden hendoſe 
Livet.” M. 
Bens et, Død, Hedenfart. (Colding.) 

Senfalde, v. n.3. (er.) 1. fædvanl. fun 
i den Bemarkelſe: blive hengiven, forfalde 
til. At henfalde til Spil, Lediggang, Zungs 
findighed. 2. I Bemærfelfen: ſvekkes, blive 
krafteslos (falde hen, 6.) ”Gom de i dit 
Legemes Afmagt flende, hvorledes Mens 
neſtet henfalder.” Mynſter. — henfalden, 
adj, v. mager, indſpunden, udtæret, 

våenfalme, v. n. 1. (er.) falme langs 
fomt, tade fig (om Skionhed, udvortes 
Glands. Ohlenſchl) 
zenfeare, v. n. 3. ſ. fare hen. figurl. 
de ”henfarne (forbigangne) Dage, hen⸗ 
farne' Tider. ”Ingen tungſindig ſmilende 
Skogger af af henfarne Glæder,” Rahb. 
»Er ef henfarne Aar liig de henfarne Dage, 
og Alt en Drøm?” Thaarnp. (henſaren, 
ligeſom hedenfaren for: afdød. "Bi ſtulle 
jo gierne fornye de heufarne fortræffelige 
"Mænds Erindring.“ Mynſter.) 
— en, Bortreiſe. (8. S. O.) ſ. 

zedenfart. 
wenflagre, v.n.1. (er.) 1. flagre hen 

ad, hen over Jorden, (Bagg.) 2. act. 
(fleldent,) ”Den lette Sommerfugl paa 
Blomſtervover henflagrer Livet,” J. k. Hei⸗ 
berg. (Digte. 1819. 6. 118.) 

enflugt, en. ud. pl. Gierningen at 
flyve hen, flyve omfring, (Colding.) 
BZenflyde, v. n. 3. (er.) henrinde, fvinde 
uformærft bort. Hans Liv henfled roligt 
og uden Øorgér, ”Kan vel bin blotte El⸗ 
ov byde i Glæder hendes Liv henflyde?” 

… Rein, (I den egentl. Bemærk. br. ofteſt: 
flyde Ben.) ”Bandet de i Greſſet gøde, og 
hvor Draaberne henfløde,” J. Smidth. ” 

Senfiye, v.n/1. (cr,) tage fin Tilflugt 

»Er Hiem⸗ 
met der — hvor Barnets Braad If Smiil S. Vedel 

»Held dig, hinimelſte 
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til; five her t. (meſt Kond) At Ben 
til Kungene Naade. ”RDegle I, Bon her 
til Zephon,” Hertz. 

Zenflytning, en. pl. - er. Sterniss 
et flytte noget ben fil eller paa et c 

ted. 
såenflyve, v. 2. 3. ſigurl. for: Ga 

m. Jil. ” Gan fænfte m. Kummer de he 
ine Da . Pram. 

rrfg en. ud. pl. 1. d. f. ſ. 
reiſe. "Aa ſ. ſ. Zedenfart Det. | 

6 € et. ' 7, 

senføre, v. 2. 2. føre, bringe ben 
et Sted. ”Han ſtal ogfaa henføres til 6: 
ven.” Job. 31. 32. 2. anvife fit Eu 
Dette Skrift fan henfores til forfticlige $ 
2. hentyde, anvende. Denne Bemarkri 
maa henføreg f, en almindel. Sætni 
Siednere m. præp. paa. "Den beſtuer 
ptrin m. Ligegyldighed uden at hente 

dem p. fig ſelv.“ Pal. Måler.) — Dere 
genfertlfe, en. »J hvad Wening, i få 

enførelje, + hvad Henſigt man og tag 
det.” Baggeſen. * 
Sengang, en. Gierningen at gad 
til et Sted. 

Sengive, v. a. 3. give hen til, ovægis 
(f. give.) ”Deri beftaaer den fande 3 
bedring, at vi hengive Gud vore Pier! 
Mynſter. — Ofteſt br. det ſom v. recip 
At hengive fig tif noget 3: overgive 
ganſte dertil, pan hengav fig aldd 
til denne Lidenſtab, Lyſt, Zilbeicligte 
»Saaledes at Hiertet cer m. inderlig ål 
lid hengiver fig fi Gud.“ Mynfter. 
hengive fig i eller til Guds Forfrn. 
Zengivelſe, en. Sjerningen at hug 
fig. (flelden.) Sengivelſe i Gude Fe 
fyn. (8. S. O.) — hengiven, adj. =. | 
pengene: 1. fom har opoffret, berg 
g til noget, At være hergiven til Sy 

til Vellyſt. (ſteldnere om gode Zilbeirti 
cder.) 2. fom har ſtor Tilbaitlighe 

Bengræde, v. a. 3. 
”Seg har hengrædt føvalsfe RE 

, p. "Da mag de bent 
dit Liv f.uendelig Nar,” Ba » 
bengrædt i Barndommen.” Safe. 

en egen og ufædvank. rfelfe: vid 
cl. fremſtilie v, Taarer: ” jeg ie 

. | 
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' hengræde mine Foreſtillinger mine - zenkoge, v. n. 2. (er.) bortfoge, ſvinde 
lciſer p. Papiret.” Bagg. (Labyr. f. 279.) v. Kogning. Bandet var henkogt til det. 
SZengræœmme, v.3.1. tilbringei Grem⸗ 
fe. »En Slaves Liv, ſom hengræms 
s t qvælende Borg mellem truende Fa⸗ 
. Hertz. i i 

Sen fr, en. ſ. Zingſt. 

2 et. det, at henholde fig. J 
nhold til min forhen anførte Mening. 
Senholde, v. a. 3. opholde, forhale. 
henholde Tiden f. cen. Man føgte at 
rholde ham (holde ham Ben) m. Gnaf. 
kan henholdt ham Tid efter anden m. 
fer.” Rahbek. ” 
3enholde fig, v. recipr. 3. (f. holde.) | 
Aabe fig paa, holde fig til noget fore⸗ 
ꝛende. At henholde fig til fin forrige 
tring, Ertlæring, til eens Løfte, 
3enhvile, v. n. 1. (har.) 1. hvile fig, 
je Pvile. (flelden.) ”Freden gav Juul 
ile 53 dog henhvilede han itke i Orkes⸗ 
hed.“ Wandal. 2. blive uafgiort, ch. 
;furtfat, fuldendt; henligge, henftaac. At 
en Sag, et Arbeide henhvile indtil videre. 
Zenhvirvle, v. a. 1. henrive med den 
aft, ſom en Hvirvelvind eller Hvirvel⸗ 
mn. (Bagg.) 
Senhore, vw. n. 2, (har.). vedfomme, 
re fil, udfordres til. Denne Gag hen⸗ 
cer til et andet Collegium. Hvad der 
rhører t. Livets forſte Fornedenheder. 
Zenimod, adv. nær ved; næften, ikke 
afte. Naar det ev henimod (mod) En⸗ 
. Klokken er henimod ti. Zenimod en 
nde, henimod en Time, henimod et 
inte Rigsdaler. jvf. omtrent. (Bør "ads 
tøv fra: hen imod. Da vt kom hen imod 
en, var Klokken henimod tolv — havde 
gaaet henimod fo Miil.) ”Ømtrent 
1 figefaa vel betyde noget vover, ſom 
jer under; henimod tilkiendegiver altid, 
noget endnu mangler” (i en angivet 

errelſe.) Gporoni. '" 
Zenjamre, v. a. 1. tilbringe m. Jams 
r og Klager. »See mig henjamre mine 
ge.” Rahb. (Digte. 1803. I. 470.) 
Senjaffet, ad). v. fludftet, afjaſtet. Et 
ner Arbeide. (dagl. J.) 
zentalde, v. a. 2. falde hen t; et Sted. 
n [od ham henfalde i Skoven, i Een⸗ 
mn. figurl. døe. Gan blev henfalde i fin, 
efte Ungdom. — Deraf: zenkaldelſe, 
(BB. 6.0.) 

3enkaſte, v. a, 14. kaſte fra fig, ifær p. 
a ffides Sted. Nogen — ſom var død 
henfaſtet bag Muren,” Tob. 1. 17. 
figuri, En henkaſtet Yttring (tilfæls 
en anbragt, ikke forud betenkt.) ”At 
v. en og anden Leilighed har hort 
eOrd henkaſtede af Speg.“ Rahbek. 
5 enklynke, v. a. 1. tilbringe m. Klyn⸗ 
, m. Klager. "Og ene m. fin Sorg den 
nt Mat Benflynte,” P. O. Frimann. 

Fortet Cibbeg. le 

4 

komme hen til et Sted. 

" henne I Bogen. 

. fætte blandt. 

halve, — Deraf: Zenkogning, en. 
enkomſt, en. ud. pl. Gierningen at 

såenltde, v. a. 4. lede noget hen til et 
Sted, At henlede Vand til en Molle. 
figurl. At henlede Talen t, en Gienſtand. 
»Da den hele Yttring af Folkets Kraft har 
været henledet p. det ene Punkt.” M. At 
enlede Opmærffomheden paa noget, — 
eraf: Zenledning, en. Vandets Sens 

ledning til lavere Egne. . 
ssenlege, v. 23.1. tilbringe, fordrive (TI 

den) m. Leg. “Han ſaage Eiſteren førft at 
henlege Livet I Setfind.” Ohlenſchl. 

enleve, v. a. og n.1. tilbringe, hen⸗ 
drage Livet, At henleve'fit Liv i Eenſom⸗ 
hed, fin Ungdom i Sorgleshed. »Hos tig 
enlever jeg — et ſtille Liv, i Fred f. Sta⸗ 
eng Vrimmel.“ Rahb. ”sSenleve Lands 

flygtigheds Dage.” Pram. 2. absal. og 
lotrans. "Vi have feet hele Nationer at 
benleve ft Uvidenhed om denne Pligt,” 

enlig, (bar.) f..1 enligge, v. n. 3. (har.) ſ. ligge. d. 
f. ſ. henhvile. Denne Gag har mu enligs 
get i flere Aar, 

Senlyne, v.a.1. kaſte, ſlynge hen m. 
Lyncté Kraft og Snarhed. (Baggeſen.) 
Senlægge, va. 3. f. lægge. 1. lægge 

p. et viſt Sted, lægge tilſide. ”Den maa 
benlæg! es p. et ophoiet Sted, og henligge 
7 el, 8 Maaneder.” Olufſen. 2. figurl, 

a). giemme, lægge i Forvaring. At hen⸗ 
lægtze noget t. Vinteren. neste Penge. 
b) beſtemme, fage t. et viſt Brug. Mg bens 
lægge et Gods til en Stiftelfe, en Tiende 
til et Præftefald. cc) lade henligge, hens 
hvile. Denne Gag henlægges indtil videre. 

såenne, adv. 1. værende, fraværende, 
borteværende paa et fraliggende Sted, i 
nogen Afftand. Han er iffe hiemme; men 
hvor han er henne, veed jeg ikke. Hun er 
henne hos fin Moder. Der henne, hiſt 
henne paa Bordet, i Krogen, paa Gaden. 
2. udtrykker det et fremrykket Tidspunkt, 
ell. betegner et Sted, længere frem i Rum⸗ 
met, end et andet. Vi er alt langt henne 
i Maaneden, i Aaret, Længere henne paa 
Veien er bedre Plads. Det ſtager længere 

3. flelden i ældre' Skrif⸗ 
ter (efter det 2 hin) for: borte, f. Ende 
o. d. ”At min unge Zid ev henne.” Bor⸗ 
ding. I 276. - ' , 

Senover, f. hen over, hen, 2. d. 
xenregdne, v.n.4. (er.) forgaae, fors 

dærves ved af raadne. ”Den Baad, ſom 
nogen Tid i Vandet ef har gaaet, hen⸗ 
ragener.” Falſter.“ Hvor mange Anlæg ere 
ligeſom henraadnede uden Nytte.” Mynſter. 

Senregne, v. a. 1. regne med fil, ans 
At henregne til, iblandt 

Ey, 
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noget. Dette Dyr henregnes til Inſec⸗ 
terne. 2 

' enreife, en. Reiſe ben til ct Sted. 
Modfat Ziemreiſe. ” . 

1. enrette, v.a.1. f. rette, dirigere, 
("At henrette fine Tanker paa noget.” 

2. Zenrette, v. 3.1. aflive den, ſom er 
domt til Dode. (jvf. rette, 6.) At henrette 
en Forbryder. — Deraf: Zeurettelſe, en. 
L-r. Gierningen at henrette. 

i enrinde, v. n. 3. (er.) ſ. rinde hen. 
»Du feer de Draaber uden” Zal i Uro 
ftølende henrinde,” J. Smidth. — figur. 

' forløbe, bortløbe. Gan [od ikke fin Ungdom 
unyttet henrinde. ”Brat hané favre Tid 
mod Undergang henrinder. ” Foerſom. 

såenrisle, v. n. 1. ” bevæge fig rislende 
hen ad Jorden. (f. risle.) "Gignnem Da: 
ven flynger fig i mangfolvige Bugter en 
ſtille henrislende Bæk, $ Bagg. ' 

såenrive, v a 3. ſſ. rive.] 1. fielden 
egentlig : ”Han ſtal henrive dem maalleje 
hovedfulds.” Viisd. Bog. 4. 19. 2. d. ſ. J. 
bhortrive, 2. At lade fig henrive af Lidens 
flader, Lofter, Begierligheder. Ungdommen 
adſpreder, Lidenſtaberne henrive, ren 
forblinder os.“ Baſtholm. ”Derfom 'du 
lader big henrive af ugrundet Vrede — 
da er du felv den Skyldige.“ Mynfter… 3. 
yttre en uimodftaaclig Virfning p noget, 
og bevæge, tilſtynde ved en ſaadan Virk⸗ 
ning. Denne Taler forſtaaer at henrive 
fine Tilhørere. ”Det, fom er beundrings⸗ 
værdigt og ſtiont, maa veundres, elſtes og 
enrive f. Efterlignelſe.“ Engelst. ”Den, 
om vil henrive andre, maa førft være 
henrevet ſelv.“ Måler. 4. bortrive, bort⸗ 
rytte. ”Om 3 nu ikke rolig henfove, om 
J pludſelig henrives midt i eders Iltydigs 
hed?” Baſtholm. — henrivende, adj. v, 
»Zenrivende er alt det, ſom væffer et 

. Betbehag, der funeé og utmotftaaligt; ſaa⸗ 
ledes en henrivende Blended, et henri⸗ 

' vende Foredrag, en henrivende Muſik. 
er. 

eurulle, v. a og n. 1. aect. rulle noget 
hen t. et Sted. 
lende hen. De henrullende Belger. Maar 
Bølgen da mod Syd og Veſt henruller.” 
Grundtv. Man hørte den imellem Biers 
gene henrullende Torden. 
enrykke, v. a 10g2. br. meft figurl. 

om det, der ganſte betager, bemægtiger 
fig, opfylder Sindet, og fradrager der fra 
andre Gienſtande. Hendes Stiønhed hen: 
rykkede ham. En (v. fin Skisenhed) hen⸗ 
rytTende Udſigt. "Naar det henrivende er 
faa ftærkt; at det medfører en Sicele⸗Op⸗ 

aa” 

2; nentr. bevæge fig rul⸗ 

.mangehaande Kræfter, m. ſaa liden 

AJ 

loftelſe, der bringer os til at glemme gi. 
felv, er det henrykkende.“ Muͤller. Begris 
ſtring henryfre ham. enrykt i Betragt: 
ning, Samtale. ”sSenryfe ſtal jeg læfe i 

— 
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dit' Pte, at du har følt'min Sang.” Cun 
Zenrtykkelſe, en. pl.-r. den Sika 

i Siclen, at dens hele Virkſomhed sr ud 
luffende henvendt enten paa en —— 
Gienſtand, ef. paa indvortes Beftuelſe 
Betragtning overhovedet” ”Raar Rie 
neſtet glemmer fig felv over fin Ftod. bli 
ver Ddennet. enrytfelfe men denne fa 
faldes ikke blot v. Find, ogſaa d. Kerr 
dring, XErefrygt“ (og Kicerlighed.) Råå 

sgenrælte, v. a. 3. f. rætte hen. på 
henrakte Hovedet, Haanden. — Deraf: Gå 
ræfning, en. pl. , s | 

Zenſee, v. n. 3. (har.) tage i Betragt 
ning, bave I Agt, tage Henſpyn til. (Wad, 
Oftere bruget: af fee ben til. 

menfrende, en, pl.-r. den Smfiaat; 
hed, at henfee til el. betragte, anke, 
domme noget fra cen vis Eide, upder 
vig Betingelfe. ”Man ſtal have Zenſtesn 
t. dens Hiertelag, fon gier en Ting. 
Thot. (F. 119.) »)At have Senſeendt 1. & 
gormue.” Samme. L 24. (br. meft ie 
adv. med præp. i. ivf. Senſyn.) fer ( 
i enhver Zenſeende, i alle zZenſcede 
uſtyldig. I den . fan jeg iffe flaac. - 
IJ Zenſtcende til hans Alder; (a: broder 
gaaer, m. Henſyn fil) da er han allerå 
gammel nok. 

Senſegne, v.2.1. i hoiere Stiil: fon 
hen. ”Han byde, at du ikke falder, ſerd 
henfegner i hans Stisd.” &Cvafd. "Ca 
før du Denfegner Fræt af Aar.” F. Gå 
enſende, v. a. 1. fende hen t. et € 

Der blev han henſendt af Odrighe 
EL vil henfende ham filet hytkelft Zel 

( 0. . 

såenfidde, v. n. 8. (har.) fiqurl. tå 
uden Forandring.t en vis Tilftand. 
enfidde i uftifret Bo. Enken far dn 
idde, Blive henfiddende ved Gaarden. 
såenfigt, en. pl.-er, 1. bet, mor ft 

til Figuri.) eſl. foreſetter fig, har t. det 
maal; Øtemed. ”Som [od Legemets mu 
Dele — ſamle fig og tiene hver t. fa ve 
figt.” Monſter. *Deres forſtieltige gr 
ter giorde det ft. en Laſt hov den cer, Fl 
hos den anden var uffyldigt.” Baktan 
At ſtiule fine genſitzrer. — Det var få 
min 3., jeg har aldrig havt til 3. 
giere Det, "Det er en af Biistomma 
Egenſtaber, v. faa Midler af oprase madf 
Zenſigter.“ Sneedorf. ”Gn Ymim | 

gø 
figt, fom muligt.” Eeeg.) er. Ud 
—DE "Det, man —* hen fil, fæ 4 
give Viekſomheden er Retacing,, far od 
—T nær, cell, ore hent, fan * 

fælde" kalde⸗ sneen fan sål 
det Ulgget flernt, kaldes bet Øde. 
LSD 2. den —F inte de Be 

-af Ordet i St, for & øer GE 
altan Sa nere, - "Denne Danneiſt 



⸗ 
* 

Bengt — Henſmuldre. ABs > Henſmuldre — Henfværme. i 

igt baade ft. Slælens og Legemets Dues 
igheter og Kræfter,” Schytte. (Indv. Reg. 
V. 155.) = benfigtsfuld, adj. fom far 
tange Henſigter, ell. tager Denfon t. mange 
ling. (Kahbek.) “Et Veſen af faa hen⸗ 
igtefuld en Viisdom.“ Sneed. (Patr. Filſt. 
1.400.) henſigtslos, adj 1. ſom er, 
ler, foretages uden Henfigt. (Baggeſen.) 
Perionernes ironiſte Charakteer maa kom⸗ 
te henſigtslos t. Syne.“ M. 2. ſom ikke 
saver til, ſtrider imod, ift fremmer Hen⸗ 
gten. "Intet er anſtodeligere i Konften, 
nt det Zenfigtsloſe.“ Ohlenſchl. — hen⸗ 
igtsmæsfig, adj. ſom fvarer t. Henfigten; 
cufigtsſparende. — henfigteftridig, adj. 
sf. ſ. henſigtslos, 2. 
Henſigte, v.a.ogn.1. f. figte hen til. 
it ben igtende Pronomen. i 

enſtikke, v. 23.1. d. f. f. henſende. 
genſtride, v. n. I. figurl. om Tiden: 
wisbe uformerkt. ”Wen, naar Aarene 
enſtride.“ Grundtvig. - ' 
genſtrive, v.a. 3. ſtrive for, ſtrive ſaa⸗ 
tes at det ſtrevne bliver ſynligt f. Andre. 
da fæfer jeg der den ſamme Lov henføres 
m for mig.” Monſter. - 
hdenſtyde, v.a.3. figurl. tillægge. til: 
rive, ”Den ene Skylden vil henffyde p. 
manden,” Bording, 2. At henſtyde fin 
lag £, en hsiere Dommer, t. en Andens 
iendelſe (appellere. ) 
henſtyde fig, recipr. indfinde fig un: 
tr, hentye til. At henffyde fig ander 
aven, under en anden Domſtol. (jvf. 
Møde, 5.) ' 
henſtylle, v. a. 1. d. f. ſ. bortſtylle. 
henſlide, v. a. 3. henleve m. Befværs 
bet. At henſlide fin Zid i Armod. 
Rængden , fom opfødes I Blindhed, og 
nflider fin Tid UTrældom;” Gueedorf. 
eller vilde han vove Alt, end henflide 
en i denne Sindsurolighed.“ Wandal. 
senflumre, v. n. 1. (er,) ſlumre ind; 
url, døe; tabe fig, forfvinde f. en Tid. 
dan veed, at disſe henflumrede Lræfter 
; Tiden vokkes igien.““ Rahb. 
menjlæbe, v.a. 2. ſ. flæbe hen. figurl. 
f. f. henſlide. At henflæbe fin Tid, fine 
ige I Sorg og Moie. 
genfmelte, v nm. 14. (er.) fmelte bort, 
be fig v. at fmelte. ”Bætfen — henſmel⸗ 
draabeviis og ſagte førft nedglider.“ E. 
ldiornſen. ”Crindringé blode Spor hen⸗ 
ilter og bortfiyder.” Popes Krit. ved 
hiermann. — figurl. At henfmelte i 
aad, i Zaarer; ogſaa: formindſktes ell. 
gade. "At oploſes og henſmelte i Nas 
ens aft fovtæt ktyſtende Vellyſtfavn.“ 
ggeſen. 
zenſmuldre (Moth) el. Zenſmulre, v. 
1 (er.) falde hen i Smuler, blive til 
nul, “gFyrſte med Trel henfmulrer i 
én; vor Daad fun er evig,” Hertz. — 

DW 

"Fun vil t 

figurl. falde hen iRuiner. —— 
Templer og Byer fætte Reiſende i Skrek 
og Under.” J. Boye. 

vs Senfnige fig, v. rec. 3. f. ſnige. figurl. 
om Tiden. Aarene henfneg fig uformærfet. 
”ead Tiden da benfnige ig, ubrudt vor 
Venſtab ſtaaer.“ Thaarup. 

38 vn. 1. (er.) figurl. at døe. 
Den Zenſovede (Afdsde.) “Men er hen⸗ 
des Mand henſovet, da er hun fri at gif⸗ 
teg.” 1 Cor. 7. 39. „Forſtielligt fra v. a. 
med Partikelen bag efter; f. Gr. At ſove 
Dagen hen 5: bort.) Ogſaa v. n. bruges 
med præpos. bag efter, . Gun fov ganſte 
ftile hen 3: dede roligt. i 

xåenfprede, v.a 2, adſprede, fprede hen 
ad en Vei, ell. hen over et Rum; ſprede 
noget ſaaledes, at det taber fg. At hen⸗ 
fpredes af Vinden., ”Gom Abner' lade fig 
v. mindfte Veir henfprede lettelig.” Bor⸗ 
ding. * figurl. for: tilintetgiere, udylette, 
e. d. ”vet 
Rahbek. (Digte. 1802. II. 174.) , 

såenftade, v. n. 3. (har.) 1. forblive 
rolig I en vis Tilſtand. “Naar man lader 
flårt Band roligt henftaae i en ſterk Kal⸗ 
de.” H. Ørfted. 2. berde, henhvile, forha⸗ 
les. Den Sag, Bygning har nu henſtaaet 
i et heelt Aar. Sagen henftager endnu 
uafgiort. Jeg fan ikke længere lade Pens 
gene henſtaae. 

Senſtand, en. ud. pl. Ophold, Forha⸗ 
ling, Udfættelfe, Uden al, uden videre gens 
ſtand. At give cen Zenſtand med noget. 
Senſtede, v. a. 1. give, indremme et 

Sted, henbringe, henlægge, henfætte p. et 
Sted. ”At henftedes i et Huus.” T. Ros 
the. (Nat. Betr. III. 43.) ' 

enſtille, v. a. 1. [tydſt. ſ. ſtille.] over: 
lade til, lade berde, tomme an paa. At 
henftille noget til eens Kiendelſe, Afgjøs 
relſe, Godtbefindende. 

Zenſtroe, v. a. 1. ſtree noget hen, oms 
kring paa et Sted. * 
—— v. a. 1. ſ. ftævne. v. n. 

figurl. føge hen til, tye hen til, ”Men faa 
dem henftævne ” Grundtvig. 

sSenfutte, v.a.4 figurl. hendrage (fit 
Siv) i Suk og Bedrøvelfe. (V. S. O.) 

såenfvinde, v n.3. (er.) tabe fig efters 
haanden, fvinde bort, fvinde hen. Med 
Ungdommen henfvinder Skionheden. Som 
en Drøm henfvinde vore Mar, fom en 
Skygge Livets Glæder.” Thaarup. ”Lyd 
fra den henfvundne Tid.” Ohlenſchlæger. 
Jordens Glandé, ſom Fnug for Storm 
enfvandt.” Ingemann, — Deraf: gens 
vinden, en. ud. pl. ” 

- menfværme, v.a2,1. tilbringe Eværm, 
i en”urvlig , uordentlig Leremaade. ”pun 
henfværmede der næjten fir hele Øv.” Rahb. 
(Fortæl. I. 219,) ' ' ' 

(28+) 

enfpredes tankeloſe Glæder.” 



Senfoæve — Hentvine. 

såenfvæve, v. n. 41. (væve hen. (f, fvæve, 
2.) ”Stille, dalende henfvæver Sopnens 
Moder giennem Luften,” Ingemann. “J 
en ſaadan Anelſe ligefom henfvæve i det 
Tilkommende.“ Bagg. 

såenfyn, et. det, at ſee hen til noget, 
at lade fine Danblinger, fin Fremgangs⸗ 
maade i et enfelt Zilfælde beſtemme af 

I noget. Uden zzenſyn cikke: Henſeende) til 
egen Fordeel. Med Senfyn til hans høie 
Alder. At tage Zenſyn (ikke: Henſeende) 
til noget. — henſynslos, adj. uden Hen⸗ 
Ayn, fom ei fager Henſyn til. - 

Zenſonge, v. a. 3. tilbringe m. Sang. 
"Bil Lyſt for mig og Verden gid jeg kunde 
henfynge faa mit Liv.” C. Frimann. ” 

zZenſonke, v.n. 3. f. ſynke hen. — figurl. 
aldeles fordybe fig, tabe figi. At henſynke 
i dyb Betragtning. Zenſiunken i Tungſin⸗ 
dighed. Enhver, henſiunken i fig felv, 
uden Lyſt til Meddelelfe.” Baggeſen. 

såenfætte, v. a. 3. fætte hen p. et Sted; 
fætte i Forvaring. At henfættes i Fængfel. 

såenførge,. v. a. 1. tilbringe, henleve i 
Sorg. "Før ſtal mit Liv jeg langt fra dig 
enſorge. Hammer. (Cleon.) ”For i en 
ftrog åt henſorge Reſten af et kummet⸗ 

fuldt Liv,” Rabhet (Fortæl. I. 201.) 
Zentage, v. a. 3. borttapge, ”At dette 
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Fengſels Aag fra dig hentages maatte. 
ſagtelig.“ Bording. 2. henripe, indtage 
ganſte, betage. (V. S. O. fielden.) 3. 
Ponte adj. v. ſom har en Rorelſe, Lam⸗ 
ed i diſſe Legemsdele, apoplektiſt. At være 

hentagen i den ene Side, i Benene. (Moth. ) 
såente, v. a. 1. [Jél. heimta, fræve; 

drage til fig.] gaae til et andet Sted og 
bringe noget derfra. Af hente Band, Bræns 
de. At hente noget i Urteboden. At hente 
Tolet ind fra Gaarden; hente cen hiem; 
ente noget tilbage, fom var bragt bort. 
t hente en Læge ud p. Landet. — Man 

bringer altid det, man henter, naar man 
faaer det; men iffe omvendt, Zente til⸗ 
kiendegiver et Forſet, en udtrykkelig Be⸗ 
ſtemmelſe, at ville bringe noget fra et Sted 
ved at gage derhen; men den, ſom blot 
kommende bringer noget, har iffe hentet 
det. ”Man henter ikkun, naar man blot 
for at hente begiver fig til et Sted; men 
man fan bringe noget med fig, endſtisndt 
man i et andet rende baade gik bort og 

kom tilbage.” Sporon. 
Sentrylle, v.a.f. føre hen, bringe hen 

v. ryllert, ”Xt hentrylle cen i Øværmes 
tler.” Baggefen. 

såentumle, v. a. 1. henbringe, fordring 
I Tummel, Adſpredelſe, Omverling. ”Gaas 
dan hentumler evigt jeg ct kiedſomt kiv.“ 

s Dhlenfhl. (Balder.) 
Sentvine, v. n. 1. ſ. tvine hen. ”De 

lure Aar, hun havde maattet hentvine v. 
ans Side.” Rahbek. (D. Tilſt. IV. 492.) 

, 

Hentvine Hendende 

[Ordet fynce her af ftaae I tranfitiv Se 
merkelſe; men da ikke ſprogrigtigt.) 

Sentyde, v. a 1. henføre moget fil cn. 
vis Bend ning, tillægge det en Betndriag 
cl. Grund. Gudernes Hiſtorie føgtede st 
hentyde p. Naturens Birfninger.” O. Guld⸗ 
berg. ”Andre hentydede Bogens Cficat 
paa deres Uvenner.“ Wandel. At hentede 
noget til det værfte; hentyde eens Oeftr⸗ 
ſel t, Stolthed. ”Men hvo er faa bluſat 
dig, at han hentyder det p. fig.” Falſier. 
»En enefte Perſon, p. hvilken jeg kunde 
entyde Deres Beffrivelfer.” Saced. 2. 
gte til, have ft. Henſigt, Mening. Det 

Foretagende ſynes at hentyde p. cu ger: 
andring t hans Beſlutning. Ved dette Ud⸗ 
tryk vilde han hentyde paa det Lefte, msn 
havde givet ham, =$entydning, en. pl.-et, 
den Handling, af hentyde noget; cl, dee 
Omftændighed, at figte til, tude hen til 
noget. "Billeder, ſom enten virkelig, cd 
v. en Sentydning kunde tilkiendegire df, 
man onſtede.“ Guldberg. 
Sentye, v. n. 1. (f. tye.) tyve hen til, 
henflye. Jeg. hentyer i denne Gagt. Dom 
merens Retfardighed. 

entære, v. a. 1  forfære; borttare tis 
terhaanden. At hentæres afSygdom, Setz. 
»Oun hentæredes af Anger og Kumme.” 
Rahbek. — Deraf: Zentaring, en. 

Sentorre, v. a. 1. borittorre, utterre 
lidt efter lidt. At hentorres i Solen, rå 
Solens Varme. Bandet I Parken er ber 
torret. "Hvis ſtienne Vaar — er ſom ca 
lengſt hentorret Elb udrunden.“ S. Sø 
der. — Deraf: Zentorring, en. pl.-er. 

, genvandre, v. n, 1. (ét.) vandre frs 
t. et Sted, vandre bort. (Grundtvig.) 

såenved, adv. henimed, omtrent, mæ 
get nær. (bruges, ligeſom omtrent, for: 
noget over ell. under den angivne Gren 
telfe ell. Tid; dog fnareft, naar mar int 
det ſidſte. Det var henved Midnat. Tet 
var vel. henved et Tuſinde Mennejter (am: 
lede, pan kan være henved 40 Aargammel) 
Zenvei, en. ud. pl. den Vei, mande: 

ger paa en Henreiſe, Hengang. Bi met: 
dem baade p. Senveien og Hiemveien. 

såenveire, v.a.1. blæfe bort. At hes: 
veires, bortferes af Vinden, ell. med ca 
Magt, ſom Vindens. “Z feer en Eke af 
tav henveiret fra Deftene.” J. k. Holbees. 
»For at hané Aand engang ſtal henveres 
fom en Luftning i det umaalelige Rum.” 
Mynſter. ”Ere de ſtrokkelige Følger br 
veirede v. letfindige OD?" Mynſter. 

såenvende, v. a,2. vende, dreie fil 8 
Side, t. et viſt Sted; og ifær figurl. kr 
lede. Alles Dine vare henvendte paa 
»At Siælen, ene m. Gud og fig felv, bas 
vender fig til det Diminelgte,” Monſtr 
At henvende fig (føge, tve hen) få cen em 
Hieip, Veiledning. ”At laſe Meanejfsr 



s Henvende — Her. 

fra de timelige Tanker, p. det deres Sind 
lunde henvendes t. det Guddommelige og 
Evige.” Mynſter. At henvende Opmærts 
omheden paa noget. — Deraf: Zenven⸗ 
delſe, Zenvending, en. 

Semvifte, v. 23.1. vifte hen til, føre 
hen fil v. Vindpuſt. ”Senviftet t dend 
gavn al Edens Vellugt boer.” F. Guldb. 

ↄemvinte, v. a. 1. vinke, falde v. Vink 
hen til et Sted, »Her Evighedens Blomſt 
henvinfer dig. ”I. Guldb. | 
ewiſe, v.a.2. anvife cen, hvor han 

har af henvende fig; paaviſe et Sted. At 
henvife een t. Odrigheden; henvife en 
Bag (fra en Net, hvorunder den ikke høs 
rer) t. en anden Net. At henvife til et 2ovs 
led, t. en Forordning, t. et Skrkift, en For⸗ 
after. — Deraf: enviisning, en. pl.-er. 
BSenvisne, v.n.1. (er.) 1. visne efters 
manden bort, Alle Blomſter henvisne ved 
ben langvarige Torke. 2. fvættes, affræfs 
es, henteres.“ Hans Magt — fom ſender hermed 

ſtrift p. Adreffe 3 Breve.) — herned, ned . an Kraft i henvisnede emmer.” Mynſter. 
— Deraf: Zenvisnen, en. “Hvor fort er 
legemete Blomſtring, hvor langvarig ofte 
dets Senvisnen.“ Mynſter. 
åer, adv. IIst. hér. T.hier.] betegner 

'et nærværende Sted, Stedet, man er pag, 
ill. et Sted, ſom er i Nærheden, ikke ret 
langt fra den Zalende; i Modfætning til: 
er og hiſt. F. Cr. Zer ligger eet Stykke, 
'g hiß et andet. Zer ſtager Seden godt; 
nen der. der henne ftaacr den fyndt. "Den 
me lage faftet her, den anden der.” Vlisd. 
B. 18. 18, er i Byen, i Nabolavet. 
Man figer endog: her i Landet 3: i dette 
lands her i Verden 3: i denne Verden; 
nodſat det tilfommende Liv.) ser vg 
der eller * og her 3: paa eet og andet 
Sted. (jvf. hid.) — J Forbindelfe med 
indre Adverbier beholder det fin Bemær:s 
'elfe, f. Er. her oppe, her nede, her inde, 
jer ude, ꝛc. — 3 Zalefproget bruges det 
9ſaa tidt fom et Slagé Udraabsord. See 
er! Ber har du Bogen. ser kommer 
an. Kom her! (rigtigere: Kom hid!) 
', figurl. bruges det undertiden (efter det 
Indſte) om Tinden og om den nærbærende 
id, og betegner: denne, den nærværende 
king, den Ting, det Zilfælde, fom der 
or Dieblikket tales, det, der handles om. 
ger (i dette Tilfælde) maa handles. Ser 
tT det ikke Tid at ſpoge. Zer er meget at. 
verveie. oder fee vi Virkningen. Zer (da 
ette var ſagt, ſteet) kunde han iffe læns 
ere holde fig, dølge fig. —Ligeledes I Sam⸗ 
nenfætning m. Præpofitioner, hvor her, i 
e ſaaledes dannede Adverbier;, altid hen⸗ 
iſer til den nærværende el. nplig omtalte 
ting (ligefom i de flefte Tilfælde der, i lig⸗ 
endte Cammenfætninger, til noget fiernere.) 
saaledes: heraf, af dette, af denne Sing. 

437 ” Her — Herberg. 

— herefter, i Fremtiden, efter denne Tid. 
— herfor, for dette, for den Ting. 
for gives intet Raad. — herfra, fra dette 
Sted, fra denne Tid, Sag, Omftæns 
dighed. — herfrem ; frem til dette Sted. 
— herhen, hen til dette Sted, hid. (Be⸗ 
mærfelfen er forſtiellig, naar man figer.: 
kom herhen! (3: hid). og: kom her hen >: 
netop her t. dette Sted.) — herhid, d. ſ. 
ſ. hid (men med mere Eftertryk, neiere 
Paaviisning af Stedet.) — herhos, 1. tæt 
herved. 2. foruden dette. Zerhos er til: 
lige at bemærfe. 3. hermed, herved. Zer⸗ 
pos fendes en Pakke. — heri, i denne, i 
ette, — heriblandt, [blandt dette, iblandt 

diſſe Ting — herigiennem, giennem dette 
Sted. — herimellem, imellem diſſe Ting, 
— herimoð, imod dette. — herind, ind p. 
dette Sted (bedre adſtilt: han gik her ind.) 

erinde, inde i Stedet, hvor man er 
(i Stuen, i Huſet.) — hermed, med "dette 
(fom er fagr, giort.) Zermed vil jeg fige ;" 

ev det fordi; hermed følger (Uds 

p. dette Sted. — herneden, her i Verden, 
paa denne Jord, “Taal Alt — det er den. 
ſtorſte Dyd herneden.“ Baggeſen. — her⸗ 
nøft, næft derefter, næft efter dette. — 
erom, omkring til denne Side. Vend dig 
erom; herom! Hiernet. — heromfring, 

omfring dette Sted, i Egnen, i Nabola⸗ 
vet. — herop, op sl dette Sted. Kom ſelv 
herop. herover, 1. over dette Sted, 
over f. denne Side. 2. formebelſt dette, . 
af den 'Aarfag. — herpaa, 1. paa denne 
Ting, Omftændighed. 2. ftrar derefter. 
såerpes begyndte han fin Tale. — hertil, 
1. t. dette Sted, t. denne Ting. 2. des⸗ 

ruden, endvidere, — herud, ud til dette 
⸗ 

Sted. (Ogſaa Udraabsord: herud! herud 
med ham!) — herudaver, af den Aarſag. 
— herunder, undev denne eler dette. — 
erved, 1. ved dette Sted. Han boer nær 
erved. 2. ved, i Genfeende t. det, ſom 

iales, handles om, = herværende, adj. v. 
ſom ev nærværende, fom er her p. Stedet, 
Wine perværende Venner. . 

zerberg cl. Zerberge, et. pl.-r. [Jél, 
Herbergi.] 1. Puus, hvor Reiſende kunne 
finde Opholdsſted; Vertshuus, Siæftgis 
verfted. 2. Sted i en By, hvor viſſe Haand⸗ 
værfslaung holde deres Sammenkomſter. (ſ. 
Kro, 2.) -3. Bopæl, fom en Perfon har 
for en Tid i et fremmedt Huus; Qwar⸗ 
feer. At fomme i zzerberge; ligge i 3. ; 
føge fig et andet $. “En Gieft, der Fun 

sers 

- 

cen Dag har været til gerberge hos no⸗ 
'gen.” Viisd. B.5. 15. = herberge, v. a. 1. 
[IIsl. herbergia.] give cen Herberg, Qvar⸗ 
teer. (D. Bibel.) — herbergere, v. 2. 1. 
bruges i lignende Betydning, men ifær 
om den, fom holder Giæftgiverfted og der 
tager Reifende i Herberge; (dog fun i dagl. 

v 
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Herbergere — Herom. 

Tale og lavere Stiil.) Moth. — Gerbers 
gerer, en. En Siæftgiver. (Moth.) 

såerfugl, f. 3ærfugl. 
Zerge, f. bærge, hærje. . 
saerfomft, en. ud. pl (2. Herkunf g 

1, Xt,. Byrd, Medftammelfe. (Moth. 
»Born, ſom — ſtiule deres Forældres rin⸗ 
ge erkomſt.“ Sir. 22. 7. (jvf. 4 Moſe B. 
1 &. Bib. af 1550 har: Fodſel.) 2. 
udſpring, Oprindelſe. »Fornam du iftfe 
ofte i dit Sind en Paamindelſe, hvis Zer⸗ 
komſt du ift: kunde forklare? Mynfter. 

såerlig, adj [Jsi. herlegr ] 1. fon 
har en” hoi Grad af udvortes Anſeelſe og 
Pragt; prægtig, koſtelig. Er herligt Maal: 
tid, Optog, Otæftebud. En herlig (meget 
ftien) Udfigt, 2. meget fuldfommen i fin 

Art, vpperlig. En herlig Seier. Hun er 
en herlig Kone. Det giorde en herlig Virk⸗ 
ning. Zerlige Gaver, Giælecvner, = her⸗ 
liggiore, v. a. 1. gioere herlig, prægtig, 
ankelig: forherlige. (D. Bibel og theolog. 
Skrifter; ellers ſielden.) Naar Mehneſte⸗ 
ne komme t. deres herliggiorte Tilftand.” 
Cilihow. “ Maaſtee Kongen vilde giore et 
Krigstog, f. at herliggiore fin Regierings 
Begyndelfe,” Guldb. — Deraf: Zerlig⸗ 
giorelſe, en. Forherligelſe.“ Guds Navns 
Zerliggiorelſe.“ Eilſchow. Phil; Br. 57. 
— såerlighed, en. pl -er. 1. Beſtaffen⸗ 

" heden, at være herlig; Ypperlighet, Pragt, 
Anfeclighed. ”Hvad fiftrer mig, jeg kunde 
holde Jordlivets Zerligheder ud?” Bagg. 
(Poet. Ep. 326.) — Ofte ironiſt: Den hele 
Serlighed er ikke meget værd.” ”Et Puft, 
og al din sgerlighed ſom Gnce i Gangen 

dryſſer ned.” Storm. 2. viffe Rettigheder 
(fom Jagt, Fiſteri; Kaldsret) ved Jorde⸗ 
aods, fom tilhøre Srunds el. Bodéeferen. 
Ved at fælge Bondergodſet, forbeholdt ban 
fig gerligheden, 3. derafi Almindelighed: 
Fortrin, Fordele, ſom en Eiendom har. 
Det er en flor Zerlighed v. den Gaard, 
at den har Skov og Fiſteri. Denne Gaard 

, har mange SGerligheder. — zZerligheds⸗ 
” gier, cen. den, fom eler Herligheden ved et 
Jordegods. 

Sermelin, en. pl. - cr. et Pattedyr af 
Veſel z Slægten, hvis fine hvide Skind er 
et koſtbart Pelsverk. Mustela ermined, 
Deraf: Zermelingkaabe, Sermelinsftind. 
(Dyrets Navn br. egfaa allene, om Skin⸗ 
det. En Kappe foret med Zermelin.) 
3eroiſt, adj [£at. hero ſcus ] . fom hes 

ver til, fømmer fig for, vedfommer en 
Helt. Den heroiffe Zidéalder. Er heroiſt 
Digt, Heltedigt. En heroiføf Handling. 
erold. en. pi.-er. haitideligt Sendes 

bud, eller Udraaber ved hoitidelige Leiligs 
Kyder. Saaledes: Krigsherold, Ordens⸗ 
Serold. — Zeroldſtav, en. hvid Stav, 
ſom Herolder fordum bare. 

Zerom, herover, m. fl. ſ. her. 
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Herre — Herrefoll. 

erre, en. I. =f. [Sel Herra, Her- 

radr.) 1. iAlm. enhver, fom har at 
raade og befale over en anden, i Fortold 
t. denne. Tieneren og hans Zerre. At ern 
en god, ſtreng 3. mod fine Folk, Under 
ſaatter. "Gom Zerren ev, faa følge hva 
Svende,” ”Hvo aarle vid være zerre, bie 
længe Svend.” Ordſpr. At være fin egen % 
ad: fri, ikke afhængig af nogen: 2. ſard. te, 
fom raader for Guus; Hiem og Toende 
en Huusbonde, Huusfader. Zerren) 
Fruen. 3. den, der, ſom Eier ell. Regen 
har Naadighed, herſter, regterer over ne: 
get, ifær Land el. Jordegods. At være $. 
over.et Land. Gan vilde være 5%. oder ben 
Verden. Riget blev deelt imellem flere ger 
rer, Haner Zerre til dette Grevſtab, la 
Gaard. — figurl. At være 53. over (bebert) 
fine Lidenſtaber, Lyſter, Tilboleligecdch 
(ivf. Landoherre, Stamherre, 0. fl.) 
såerren, Vor Zerre, bruget absol. ft 
Gud. Zerrens Bille ſtee! 5. gere hk 
bes ogfaa absol. fornemme Felt cl. Ic⸗ 

mænd. En tig, gammel Zerre. "md 
blive vel server om de end fove til Al 
dag.” Ordfpr. — Gom Xrcetitd * 
ges I Tiltale: Zerre! Naagdige gan: 
Min Serre, mine Yerrer! Foran Sie 
og Navne forkortes det til Zerr, bei 
fordum fun fattes foran Ridderes Tel 
favne (Gr. Peder Ore, Ridder.) = åt 
reagtig, adj. ſom figner, vil ligne 4 
fornem Herre; bydende ſtoli. (V. €. £) 
Zerrebarn, et. B. af fornem Fetfd, 
Serremands eN. Adelémande Vara. ”% 
bortgave Sognene til erreborn, fon 2 
gen Fienefte glotde.“ Wandal. I * 
Zerreblad, et. pl—e. i SKortjpil: dk 

- 

Ordfør. gerredag en. fortun: fr 
ſamling af Rigets Stænder, el. egentlig d 
Adelen og den hoie Geiſtlighed, Års 
Kongerne deels af bomme, deels at 
Raad om Nigeté Sager, Deraf: ne 
dagsdom, gerredageftævning. 9 
dragt, en. koftelig Dragt, fornemmr HØ 
reré Klædedragt. —*— adj. * 
en Herres Kraft, Gitte ed og Fake 
”Du, hvis Fod ftaaer herrefaſt paa al 3 | 
dene fatte,” Ohlenſchl. (Poet. Str. et 
Zerrefoit n,s. på fornemme Fell, i 
af hoi Stand. Kord Bær) dr 

⸗ 



Herrefugl — Herreſtioid. 
sgl. cen. poet. om Ørnen. ”Ørnen — 
er føler i Naturen fig dens Zerrefugl.“ 
blenſchl. (Helge.) Serrefæord, en. 1. 
rægtigt Optog 8 Folge. ”Gané anſeelige 
serrefærd,” A. S. Vedel. 2. Færd eller 
dfærd, ſom paſſer for ſtore Herrer elve 
vrſter. (Vedels Saro. 374.) ”Tro mig, det 
ce gerrefærd t. Drfogs.” Evald. figurl. om 
n uvigtig Gag, der gisres ſtort Bæfén af. 
serreføde, en. koſtelig, lekker Føde. Zer⸗ 
gaard, en. Gaardog Jordegods, m. ade⸗ 
ge Rettigheder; privilegeret Sædegaard. 
secregilde, ct. prægtigt Gilde, fom hos 
ore Serrer. såerregunft, en. ſtore 
verrers Vndeſt, Bevaagenhed. ”Paa Ser: 
egunſt er itfe ſtort at bygge.” E. Storm. 
Zerretgunſt og Fuglefanå klinger vel, 
ien er et lang.” Ordſpyr. Zerrehyldeſt, 
n. d. ſ. ſ. Herregunſt; men nu forældet. 
Zerrehyldeſt er ikke fattig Mands Arve⸗ 
in.” Ordſpr. Serrekloſter, et. kaldtes 
Middelalderen de ſtore Kloftere i Dans 

sart (f. Er. Soroe, Skopkloſter, Antvor⸗ 
on, Esrom, o. fl.) der foreſtodes af Abs 
eder, hvoraf nogle jævnlig fadde i Rigs⸗ 
aadet. sSerreflæder,.n. 3, pl. koſtbare 
læder, ſom de Fornemme bruge dem. 
'dsor Armod gif i Zerreklæder.“ Nord. 
årun. erreleynet, et, prægtigt, ko⸗ 
sligt, overflødigt Levnet.” ”Det var et 
andt Zerrelevnet, fun, Skade, af det vas 
ete faa fart.” Rahb. Zerrelofte, et. 
. ſom en Herre giver. herrelos, adj. 
. ſom ingen Herre har. Zerreloſe Tiene⸗ 
e. Et herreloſt Rige. 2. fom ingen Cier 
T. ingen Befidder har. Zerreloſe Hunde. 
Rettighed at bemægtige fig herrelsſe Ting.“ 
Kongslev. Zerremaaltid, et. fofteligt, 
verfløbigt Maaltid. ”Bellevneté Cen felv 
zerremaaltid vrager,” N. Brun. Herres 
nagt, en. En Herres, Fyrſtes Magt og Myn⸗ 
ighed. »Naar det gielder, Zerremagt at 
me F. Schmidt. Zerremand, en. En 
Rand, Jom er Eierafen ell flere Herregaarde 
n. tilhørende Bondergods. Serremoede, 
t. ſ. Perredag. såerrepragt, en. fyr⸗ 
tetig Pragt. ”Zil han m. Zerrepragt fit 
zudtog holde fan.” Bording. Zerreret, 
a. færdeles foftelig, lekker Ret.“ Vand og 
Brøp er Zerreret. naar Venſtabs Fryd 
orſeder det.“ Rahb. zZerreſal, en. Cal 
et Slot, i en fornem Herres Bolig. 

Zerreſal og fongeligt Palads.” Arreboe. 
Ser. 178.) erreſtienk, en. anſeelig 
Bave af en Fyrſte ell. anden ſtor Herre. 
'At den Zerreſtienk, du udgiver, er hele 
Brer.” B. Thott. Zerreſtifte. ct. Om⸗ 
kiftning af Herre ell. Herſtab. ”Som det 
leier af gaae, at zZerreſtifte forbedrer fig 
lelden.“ V. Tidemand. 1539. erreſtik, 
nn. Skik, ſom blandt ſtore Herrer er brus 
jelig. ( Moth.) erreſtiold, et, 1. ade⸗ 
igt Baaben, Skloldmæerke. (V. S. O.) 

U 
V 
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1. have Herredomme, byde, regiere. 

Herreſtiold Herſte 

2, aabenbar, retmæesfig Krig, »At overs 
komme m Tradſthed det, han ikke kunde 
naae m zerreſkiold.“ Vedel. (forældet ; 
og Ordet hedder vel egentlig Særftiold.) 
Berreflot; et. Derreborg, Herreſcede. r⸗ 

reſtads, en. Herrepragt. »Jerreſtads og 
Pragt.” Bording. erreſtamme, en. 
fyrſtelig ed. adelig Stamme, Slægt, Xt. 

(Grundtvig.) mee treftand, en. bei og 
” fornem Stand, Abeiſtand. ”Middelftans 
dens umasdetige Stræben efter at flyve 
op t. Zerreſtandens Lighed.” E. Pontop⸗ 
midan. "Man dog let kunde klende p. Mod 
— Skabning, at jeg er af Zerreſtand.“ 

. Rofe. At hæve cen i Serrejtand. (Ohl. 
Hefpe. 169.) Zerreſæde, et. Herregaard 
cl. Borg, hvor en fornem Herre har fin 
Bopæl. Serreviis, paa 5., adv. pag 
ſtore Herrers Viis og Maade. 
erred, et. pl er. IIsl. Herad.) en 

vis Deel af et Stift el. Amt, der har cf. 
havde fin Provft (Herredeprovft) og ger: 
redefoged >: Underdommer i Herredet. = 
erredsbonder, pl. Bønder ſom boe i eet 
Herred ſammen. (erredsmænd. D. Lov. 
I. 16. 2.) Zerredoſtiel, et. Grendſeſtiel 
imellem Herreder. Zerredeſtriver, en. 
Skriver v. et Zerredsting, ell. Vœrnetin⸗ 
get for Beboerne t et Herred. J fildigere 
tider ere flere Herreder lagte under eet 

. ugerredsting. 
erredømme, et. [Iél. Herradæmi.] 

1. Magt, Myndighed t. at raade, gefale 
over andre, At have 3. over son. Hans 
gerred omme varer fra Slægt t. Slægt,” . 

an. 4. 3. 2. hoieſte Magt, Regtering. 
At have Zerredommet i et Land. - San 
kunde ikke efterlade seærredemmet til fin 

n. £ 

— en. plz fordum i Lehnstiden 
i Norden: en Lehnsmand, ringere end Jar⸗ 
len. [36] Hersir.] ' 

erſtab, et. T. Herrſchaft.] 1. ud. pl. 
Magt og Myndighed t. at raade og befale, 
Herredemme. At fomme under gens Zer⸗ 
frab Konen har Zerfkabet. 2 en fyrftes 
lig, adelig ell. anden fornem Familie, d For⸗ 
hold t. dens Undergivne. Det fongelige Zer⸗ 
ſkab. Han tiener hos et fornemt 5. Bon⸗ 
denne kunne ikke fvare, Zerſtaber hvad "de 
ſtulle. jvf. D. Lov. J. 5. 6. I. 11, 5, og fl. . 
St. (Deraf: Serffabsbord, et. modſat: 
Folkenes Bord, Tienerbord. Serſkabs⸗ 
kudſte, en. Kudſt, fom. tiener et 8. Zer⸗ 
ſtabsvogn, cn. en Vogn, ifær Kareet, ſom 
tilhører et H til Forſtiel fra: Hyrevogn.) 
3. undertiden: en Landftræfning, betydelig 
Jordeiendom, ſom cen er Herre over. f. 
Sriberffab. — herffabelig, adj. ſom tilhøz 
rer et Herſtab.“ Zerſfabelige Godfer, 

såerffe, v.n 1. (har.) [T. berefden.] 
t 

herſte over et Land, et Folk, ten Stat, By. 
— 

ha] 
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Herſte — Heſt. 40 Heſt — Heſteleie. 

ende Magt i en Stat. Den hers net, Hingſtfol. heftfør, adj. ſom ha 
igion i et' Land 3: den af Sta⸗ den Alder og Ferlighed', at han fan ri 
tlig beſtyttede. “Storre Modfis "en Heſt. (forældet.) by zzeſtearbeide, et 
neppe teenkes, end Religion * figurl. ét meget befværligt Arbeide. 50 
rſtende ved Tvangslove Birk⸗ ſteavl, en. Heſtes Opdræt, Tilleeg. å& 
eherſte, ſtyre.) *At herſte er at ebejlag, et. det, ſom harer til at 
'e over, Man herfter over det, ſlaae cller ſtoe en Heſt; ligeſom og Ef: 
ter, man i Følge fin Billie fan bes ene ſelv. At læfe, ſtrive, over —— 
t beherſte ey at virke fom Herre” get. eſtebiorn, en. et Navn, jo 
wer, have Herredemme.) Miller. gives be ſtorſte, meſt glubſte Bisrne. 4 
te ſtyre Andre ogfaa ved Raad; ſtebrems, en. gt tovinget Fufect, der m 
over dem v. Magt; men ganffe nes at lægge fine Xg paa Heſtens 1 
afte, fan intet ſtyres. 2. figutl. ber, hvorfra de affliffes og nedjluge 
haand, hyldes af de fleſte. Nn (Siingflue. Oestrus bhæmeæchoidalis 
(meft gieldende) Smag, Mening. zzeſtebyrde, ca. ſaameget en Heft Lan bar 
', Overtro, Ødfelhed herffe i Zeſtebonne, en. En Afart af Milte:Les 
feclaffe, > Zerſteaand, en. En - nen el. den velſte Benne, fom bruges I 
e oplagt Aand; Herſkelyſt.“ Om Foder. (Svincbønne.) .Vicia faba mino 
erffeaand al Jordené Kreds bes ” Zeſtedoctor, en. | ældre Tit buppigen, s 
. Bull. herſtekixr, adj. fom endnu hos Almuen for: Dydlæge. "Fa 
herſte eller befale; herſtelyſten. Betedodor os f. nølig vilte lær? ca & 
mindre poet, GÉr. 1746. 137.) t. Maanen,” Hol5. P. Vnars. heftedu⸗ 

ft, en. den Konſt at herſte, af adj. uegentl. og i d. Tote: meget den 
Enhver — forftod al Zerſtekonſt, Zeſtedakken, et. uldent Dætfen, fom Icg 
n Konft at fpare.” N. Brun. ges p. Ryggen af Def. Seſteſedꝛn. et 
, en. ud, pl. eyſt til at herſte, afſmeltet Fedt af en Heſt. " | 
ere. herſtelyſten, adj. pl. her⸗ et. Koder, fom gives pefte. 3 
herſtekicer, herſteſyg. herſte⸗ Zeſtefol, f, ovenfor: ſtfolk. 
meget. begierlig efter at herſte. Zeſtegilder, en. den, fom forfader at gi! 

e, cen. ud. pl. en overdreven, efte. (Moth.) eftegiedning, en. 6. 
ig Begierli bed efter at herjte og Heſte. (modſ. Koglobniñg, Fogrepistnin 
Derredomme. = erſter, en. 20.) Zeſtehaar, et. pl def. ref en ii 

en, fom har Øereebømme, ſom ifær' af dens Hale og Man.  Sejtehde 
Om et Fruentimmer: Zerſter⸗ en. Heſtens Hale m. dennes lange pan 
eraf: Serffersand, en. den Aand, duft. Seftehandel. en. Handel med Hede 
Herſter beſieles, ſom ftyrer hang Kiob og Salg af Heſte. "Sejt 
rv. Zerſkerkraft, en. Kraft i. en, ben; fom driver Heftehantel form 
, at kunne herjte. ”Forborgen I ringsvei. Seſtehgzye, øn. - 
dhed der var en Zerſterkraft.“ Mark hvor Hefte 5 Moth.) 

erſterliv, et, det Lv, en hielp, en. Anven effe af Heſte £,; af 
wer, ”Jer Nornen har beffæret el. træffe, ell. overhovedet £. et, Arbeit⸗ 
Zerſkferliv.“ Ohlenſchlæger. ſom v. mechaniſt Kraft fremmes. Dens 
en. ph- er. [Isl. IIertugi.] Maſtine drives uden Zeſtehieip v. Band 
eſtelig Værdighed. Zertug⸗ ” Det Mandſtab, ſom uden at oppebie 
t. det Land, ſom regieres af en — bringer Den ferſte Sprøite,” Brats 
- hertugelig, adj. fom tilhører, Yororbn., 1799. eſtehilde, en. Gitte df 
en Hertug. — Zertutzinde, en. Reb, hvormed Fanbagente Dee, Gr. id 

KS 

e 
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1 Dertugs Egtefcelle cllev Ente. vildt Stutteri) fanges. ct t. 
. deffe, f. gæs + .  ” "" def, at holde og vpføde Hee. ¶ Ma ancdeſtt. 
adj. f. hæslig. f. Defteavl og eltehold,” 1831.) 2.d. f. ls 
2. pl. -e. [IJS. Hestr.] et be⸗ Stutteri. (Langebet.) . Seftehav, cm. . 
usdyr. Equus cahallas, Ordet 0v. eſtekiender, en. den, fom fars 
vel'om Hannen (Singøten) ſom ftaaer fig paa at bedomme en Hefte Fole 
len (Zoppen.) At holde Seſte, kommenheder og Lyder. Zeſteiob &. 
et Par —8 ſ. Arbeidsheſt. Handlingen at kiobe Heſte. At futt:d 
Rytterheſt, Vognheſt, q. fi. At Zeſtekiob. Giftermaal er intet Seca. 
zeſt, ftaae af Zeſten. At være t. Zeſtekiod, et. Kiodet af en flagtet pt 
, være ridende. Jeg mødte ham eftehobbet, et. (Moth.) f. obbel 
»Den zzeſt har altid Lyde, ſom Zeſtekraft, en. den Xrbeidetraft, en få 
n fane.” Ordfpr. ”Bedre er ſpang har og virfer med (pl. SefteFræfter, fliget. 
d tom Grime,” (P. Sole.) = ufædvanlig ftærfe Krafter.)heſtckys⸗ 
F, n.s.pl. Krigsfolk, der tiene dig, adj, fom er en Hefteflender. Zifte⸗ 
Beſtfol, et. Fol af Hankien⸗ leic, cu, Betaling ſor en feet går: 



Hefielæge — Hevnlyſt. 
een. Dyrlæge. (forefommer gå i et Di: 
n fra 1485.) 8eſteman, en? f. Uten. 
tcmerfed, et. Marked, hvor Heſte (fæds 
lig ogfaa' andre Kreature) fælgeé og 
es. Zeſtemog, et. ſamlet Giedring 
deſfte. Zgeſtemolle, en. Mollevork, 
drives v. en Heſt ell. flere. eſte⸗ 
ler, en. den, ſom eier en Heſtemolle. 
ſtenatur, en. i dagl. T. og figutl. en 
ſet ſterk Natur. sSefteprang, en. 
ingen m. Heſte. Zeſtepranger, en. 
, fom reiſer om i Landet og driver He⸗ 
andel Deftepære, en. i d. Tale: 
kog Gødning, naar den er faft og 

såefterenden, en. Beddelob med 
te. (8.6.0.) Zzeſterumpe, en. f. 
ſtehale. 8Seſterogt, en. Heſtens Regt 
Pleie i og uden for Huſet. Seftes 
ter. en. Staldkarl cl. den, ſom rogter 
tene iMarken. zzeſteſtifte. et. Sted, 
t Reiſende ſtifte Heſte, og Gierningen 
ſtiſte ßB. Zeſteſfo, en. Jern, ſom 
zes under Heſtens Hover, og er dannet 
x diſſes Skitkelſe. et abe, en. 
rigle. (Moth.) z3zeſteſlagter, en. den, 
r gier Næring af ot flagte veſte og fælge 
ſtetiod. —444 teri, et. Sted, hvor 
Te ſlagtes. Zeſteſygdom ell. Zeſte⸗ 
ie, en. Sygdom, ſom Heſten fan være - 

offentlige derkaſtet. vZeſteſyn, et. 
nm el. Befigtelfe af Heſte. Zeſtetorv, 
T. hvor Heftemarked holdes. Zeſte⸗ 
Ter, på. et Ravn paa de almindelige 
kker celler Fodervitfer. (Vicia sativa.) 
ſtetyo, en. den, ſom ftiæler Heſte. 
ſtetyveri, et. Gierningen, at ftiæle veſte. 
ſtetoi, et. Alt hvad der hører t. Seletoi 
povddtet for Kiore⸗ og Rideheſte. Ze⸗ 
særk, ct. Mollevork ell. andet Ma⸗ 
mært, fom drives véd Heſte. 
Zevn,/ en. ud. pl. [Fél. Hefnd.] fLyft 
og Straben efter af giengielde en For: 
rmeſſe el. Uret, man har lidt, ved at 
de Fornarmeren ell. bringe Straf over 
ne At raabe om 33. over cen, ſoge Zevn 
t een. At tage 2 for cu Fornermelſe. 
t-han udfører andres SZevnz men glem⸗ 
r fin egen.” Kampmann. (J St. for: 
ref bruges det i D. Bibel.) = evn⸗ 
n, cen. Dom, hvorved en Fornærmelfe 
nes; Straffedom. (Baggeſen.) hevn⸗ 
„adj. glad over at kunne hevne fig, 
rt glæder fig v. fin Hevn. ”Oldingeré 
nfroe Flok. Hertz. »Med flammende, 
mfro Blif.” Samme. hevngierrig, 
. fon ikke let glemmer en Fornærmelfe, 
1 gr begterlig efter at hevne den. 
ongierrighed, en. ud. pl. den Egenſtab, 
være hevngierrig. hevnfiær, adj. 
agierrig, hevnfto.“ Dritker da Orkenen 
mtiært Blod.” Herßz. Zevnlyſt, en. 

til at hevne fig, Hevngierrighed.. 
wt billig er din Harme, hvor ivrig 

VT IN i Hevnlyſt — Hialte. 

maa bin evnlyſt være.” Ohlenſchl. * 
— , en. Dag, p, hvilfen Hevn cl. 

traf udføres over cen. ”Der foreftaaer 
'en Zevnsdag, da enhver ſtal lonnes efter 
fine Gierninger.“ Baſtholm. 

såevne, v. a. og rec. 1. [Isl. heſna.] 
giengielde en tilfoiet Uret el. Fornermelſe, 
tage Hevn over: At hevne eens Ded. At 
hevne et Overfald, hevne en Forurettelſe 
paa den Uifyldige. At hevne fig paa cen. 
At hevne fig felv, felv udføre fin Hevn. 
== revnelyjt, en. d. f. ſ. Hevngierrighed. 
— Zevner) en. Den. fom udøver Hevn. 
»Hevnen kildrer Hiertet vel; men falder 
blodigſt dog tilſidſt p. Sevneren.“ Ohlenſchl. 
Zex ell. Gere, en. Bl Deer, [A.S. Hæ- 

gesse. T, Hex.] ef Qvindfolk, fom udever, 
ell. troer at udøve Trolddomskonſter; en 
Troldqvinde. = Af dette Subſt. og v. at 
here: exebog, en. Bog om Herekonſter. 
B.8.).) Zexedands, en. Dandé og 

eyſtighed, fom Overtroen meente at Hexer 
foretoge til viſſe Aarstider, ifær Sr. Hans⸗ 
Nat. Zexedrik, en. fortryllende Drik, 
Trylledrik. erefærd, en. Reiſe, ſom 
OHerexne troedes t. viſſe Aarstider at fore⸗ 
tage t. deres Samlingéfted, p. en overna⸗ 
turlig Maade. zzexcknude, en. Knude, 
ſom Overtroen tillagde Trolddomskraft. 

exekonſt, en. den Konſt, at kunne here. 
exekonſter, pl. Trolddomékonſter. Zexe⸗ 

kraft, en. Trolddomskraft. (Hhlenſchl.) 
exemecl, et, Navn ſom tillægges det fine 
tøv, der udgior Froet af en Mos⸗Art 

(Lycoptdium clavatum) og fom Overtro 
fordum tillagde hemmelige Kræfter. exe⸗ 
meſter, en. ct Mandfolk, ſom meentes af 
forſtaae Hexckonſter; en Zroldmand. eres 
ord, pl. viffe hemmelige Ord, ſom fulde 
anvendes ved Herekonſter. Zexepreve, 
en. Prøve, fom foretoges med Bvindfolf, 
for at fomme efter, om de vare Hexer, f. 
Cr, ved at faftedem t Bandet, Zexeſang, 
en. S. fom brugtes v. Derefonfter; Tryi⸗ 
leſang. Bexeſtav, ch. Stav, fom tils 
lagdes overnaturlige Virkninger; Trylle⸗ 
ſtav. m. fl. lignende Ord. 

Bexe, v.n. 1. (har.) udove Hexckonſter. 
Man troede, at hun kunde here. — Det 
bruges ogſaa ſom v. a. At hexe Pengene af 
tené Lomme. — såereri, ef. pl. - er. det, 
ſom ſteer cl. troedes at ſtee v. Hexekonſt; 
Trolddom. 

Siadder, en. (to Stavelſer.) taabelig 
Snak, Sludder. (dagl. T.) Deraf: hiad⸗ 
Ore, v. n. ( fnakke uden Forſtand, fuddre. 
Moth.) og hiaddervorn, adj. 

Bialte, et. IIsl. Hialt, Sverdknap; 
Hiahi, Svard.] et forældet, men af nogle 
Nyere optager Ord: Greb paa Sværdet, 
Kaardegreb, Sværdfæfte. “En ruften Gla— 
vind, udi Zialtet bruſten.“ Ohlenſchl. (I 
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Hialte — Hidfigs 

denne: Bemerkelſe forekommer det ogfaa i 
Kæmpeviferne.) i 

Ziappe, v.n.1. (har.) flamme, ftede 
i ſin Zale. At hiappe ſom en Hund i hed 
Gred. Talem. 

Siaff, en. pl.-er. (cen Stav.) ſ. Jaſt. 
en Klud/ Pladt. 

iaſte, v. n. og 2. 1. (Moth.) ſ. jeffe: 1. 
bruges deels om at arbeide i noget, fom er 
forbundet m. Seleri; deels om af røre i det, 
fom er vaadt; fugtigt; handle uordentligt 
m. noget, tilſole ell. tilfine det. (dagl. T.) 

„At hiaſke i Vandet, i Maden. At hiaffe 
noget ſammen, blande det ſammen paa en 
uordentlig, ſtidenferdig Maade. "At hiaffe 
fine Klæder tit. (f. afhiaſte.) = ziaſteri, 
et. 1. Gierningen at hiafte, 2. noget, 
fom er hiaſtet ſammen ell. afhiaſtet. 
id, ådv. til dette Sted, her hen, til 

" Stedet, hvor den Zalende er. (modſ. did.) 
Kom hid, nærmere hid, bring det hid. — 
Sid ad, hid efter, her hen imod; hid ned; 
hid over, her over; hid og did, fnart hex⸗ 
hen, fnart derhen, fra cen Side f. en ans 
den. ”Det ſteete i det man gif hid og did” 
1 Kong. 18, ”Lad dem vante uftadige hid 
og did.” Pf. 59. 12. — bid ſammenfoiesm. 

adſtillige Verber, iſer i parttic. pass. hvor 
det beholder fin Bemarkelſe uforandret, f. 

. Er. hidbearen, (hidbringe) hidbragt, (hits 
idført, hidſat, (hidfende) hidſendt, 

idflæbt, hidvendt, 0. fl. Desuden : id⸗ 
fo el, en. Gierningen af føre hid, 
omft, en. Ankomſt til dette, Sted. hid⸗ 

lede, v. 23. 1. lede fil dette Sted. Denne 
Skade paafom, da man vilde hidlede Vans 
det (bedre: lede Vandet hid.) 2. figurl. 
udlede, ſoge Grund, Aarſag til, (Kun hos 

. enkelte Nyere; tvetydigt og overflødigt. 
ZX. herleiten.) ”Hvorfor nanære ren, 
ved at hidlede ten fra fag uædel en Her⸗ 
fomft ? Schytte. ”Retfærdigheden hidlygs 
der fin Oprindelſe fra den Evige.“ Muns 
fur. gidlob, et. Løb til dette Sted, 
Vandets 3idlob. såidveife, en. Reiſe 
t. defte Sted. hidrøre, v. n. 4. (har.) 
have fin Grund, Aarſag i. Denne Svag⸗ 
hed hidrører fra hans Sygdom. 

Zidindtil, adv. for el. lige indeil denne 
Tid, indtil denne Dag. … 7 

Sidſe (heife, i Veiret.) f. hiſfe. 
Sidfe, v. 2. 1. [af bed] 1. forvolde 

Hede, ifær indvortes, Denne Viin hidfer 
for meget. 2. figurl. opegge, tilſtynde cen, 
v. at gisre ham vred, hidfig. At hidfe een 
til noget. Moth. (oftere: ophidfe.) 3. jage 
til Døde med Hunde, At bidfe en Hiort, 
en Hare. 4. tilſtynde, egge til at fare 
paa, at angribe. At hidſe en —* p. een. 
At hidfe Drengene, Hundene flammen. 

idfig, adj. [Z. hitzig.] 1. forenet 
med ſtœrk⸗indvortes Hede ell. Betendelſe. 

mn , 

. nemmelig. ec Vreden,” ſom frembü 

At RS m. noget t. langt ud p. Natten, - 

79. gader haftig over, 4" sidfighe 

-Binterlele, Vinterdvale; da den fase 

id⸗ 

Dibfig — Ditte. 
En hidlig Feber. 2. ſom væffer ist 
tes DR, hidſende. Sidfige Drikie. 
fyrig, heftig. En hidſig Natur. &a hit 
Ordſtrid.“Den hidſige Deft anfttenen 
for iffe at lade en anden trave fig ſen 
Miller, 4. ivrig, opbragt, bejti; 
Vrede. At blive hidſitzt over moget, i 
een. Han bliver let hidfig. ” Hvis tt 

Mandens Heftighed, kaldes han hidß 
Muͤller. 5. meget begierlig. At vær i 
fig efter, paa noget. dagl. 3.)> dn 

idſighed, en, ud, pl. (i alle Bisai 
Bemarkelſer.) idſighed i Blodet. 

næ at Menneſtet er ophidſet, eller at 
drives v. en fremmed Kraft.” Y. E. Gi 

Zidtil, adv. 1. indtil dette Ett, $ 
til og iffe videre. 2. iadtil ax då 
hidindtil. Zidtil er Alt gaaet gott.—' 
faa: hidtildags. 

Sie, ét. (Zætvifomt, om em ca 
Stavelſer.) (IS. Hi, Fritimer, Ledige 
eller fnarere: Hydi, Dyurelcie.] Vien 

tigge I Sie. Eiſæedvanl⸗ er Fælleslis 
for dette Ord: Naar Bigrnen fr $ 
ſpringer ud til Mord beredt.“ G. SM 
Bautaſt. S. 14. 

Sielm, ea. pl.-e. J dette og de 
gende lignende Ord udtales såi fon J 
[Isl. Hialmr.] 1. Jernhue, Jerals!, 
fordum brugtes til Hovedets Vedallde 
Værn. i Kampen. — I Baaobenforj 
dn Hielm, der anbringes erer Ba 
ſtioldet.“ Forhsiet Nang, Foramturg i 
Vaaben, et Skiold, en Sicm, ft 
eller aaben.” Rein. 2. om det, ſem 4 
en Hielm, f. Sr, Dætffel el. Hal må 

Brondeviinspande ell. Deſtilleerkelbe. 
et laſt Tag paa Stolper, til at loffe & 
ncd, hvorunder Gad giemmes. (LF 
15, 18.) *Et Huus. p. Marfen, fom mag 
ver væg ind i.” Moth, > øde 
en. Fiederbujt t. Prodelſe paa. Pid 
hielmdannet, adj. vs dannet jon Få 
såielmdætfe, et; i Vagbenkonffin: deß 
delfer, der hænge ned paa begge 
Hieln en. dielmdækket. adj.v. k? 
m. Hielm, iført en Hlelm. Paa Et 
ken fidde mange hielmdækte Ernst 
Ohlenſchl. jelmgitter, et, den gå 
nemſtaarne, gitterdannede Del dl | 
(aaben) Hielm, ſom flaaeé ned for I 
tet. Sielmkam, en. Bsile oc p 
Hielmen, hvori Hielmbuſten fætter. 19 
ding.) gielmklap, en. den Delb 
lukfet Hielm, ſom ſidaes ned for 1748 
Sielmſmykke, et. det, ſom til Em 
ig i felmfammen, : Sielmtag 

ielm, 3. og Kuppel. in 
ct. Hielmſmykke, fom een bar nå a⸗ 
eller Merke for at ſtielnes fra ante. 

. 
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Hielmet — Hielpe. 

Imet, adj. egentl. forſynet m. Hielm;. 
abr. ifær om Avæg, der har hvidt Ho⸗ 
eg Kroppen af anden Farve. En rods 

lnet Ko 3: en ved Ko, fom er hiel⸗ 
t; ſorthielmet. 
Zielme, en. (Dgfaa: Sielm.) Sand⸗ 
", ſom horer til Ror⸗Slaegten, og er 
trinlig nyttig til Fiyveſands Dæmpning; 
ttetag, Senegres. Araudo arenaria. 
.Lev. VEL 17. 29.) 
Sielp, en. ud. pl. [Fl Hialp] 1. 
rningen at hielpe Eat fear. 
fil 3., gide gen Sielp. At ſoge $. 
rn ohelfe ér mere end Zielßp 
ten ſtreekker fig ogfaa t, Forfvar imod 
fereftaaende Ulykke.“ £. Heiberg. 2.3 
⁊deleshed: Raad, Redning i Sygdom. 
føge 3. hos en kœge. Der er ingen 5. 
å ten Sygdom. — Sielpeftilde, en. det, 
raf man fader ell. Fan ſtaffe fig Hielp. 
tiet er den eneftt 4. han har tilbage. 
lpelos, adj. 1. uden Hielp, fom ingen 
ip har ell. Fan faae. ;Alle forlod ham 
lpelos. 2. fom ei fan hielpes, helbre⸗ 

fan er i en hrelpeles Jilſtand. 
Tperede; en. ud. pl. Udflugt, Foreven⸗ 
g, det hvorved man hielper fig ud af 
Sag. tforældet,) hielperig, adj. ſom 
rig Evne til bi bi ——— 
Sielpe, v. a. hialps hiulpen, hiulpet. 
Viulpne. [Jel. hialpa. N. 6. Been: 
æ etymolog. Grunde (imperſ. hialp) 
den rigtigere Skrivebrug: biælpe.] 1. 
bedre eens Tilſtand, giore den fuldkom⸗ 
e, enten ved at ſtaffe ham et attraget 
te, ell. ved at borttage, bortfierne et 
de fra Ham. At hielpe cen ſom er i Nod, 
lpe een m. Penge, m. et Laan; hielpe 
ud af en Fare, Forlegenhed. (jvf. unds 

re.) At hielpe een til et Embede, f. en 
sø Kone. Endnu ér han ikke hiulpen 
n den, fom længe har føgt Embeder.) 
rmed ete vi beg piulpne. Det fiaaer 
: til af hielpe (dler hielpes. Moth.) 
ep Gud? (et Onſtent. den ſom nyfer.) 
Range fan hielpe een.” Ordſor. ”sSielp 
; felo, faa hielper dig Gud.“ P. Lolle. 
færdeled: læge, helbrede. Lægemidler 

n her ifée hielpe. Naturen maa hidpe 
ſelv. Dermed har ban ne mang 

58. Det hielper imod Hovedpine. 3. 
te, gavne, Def hielper ikke at tale til 
m herom. Her hielper ingen tomme Dvd. 
tan faadan Straf ikke hielpe.“ D. Lov. 
. 2.2. Hvad hielper det mig af gaae t. 
m? 4. forene fine Kræfter m. en Ans 
ne t. Opnaaelſen af et Oiemeed; biftaae, 
derſtotte. Zielp mig Sætfen paa Nak⸗ 
1. Zielp ham at bære det. At hielpe cen 
et Arbeide; hielpe een med Raad og 

sad. At hielpe cen over et Vandſted, 
[pe cen frem, oder, bort, ud, o. f. v. 
At hielpes ad, v. n. pass, hielpe hins 
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anden. Bi maa hielpes ad, at bære det. 
— Ut hielpe fig, rec. nære fig, noies med. 
Man fan hiclpe fig med lidet. 5. Med 
præpos. At hielpe cen af m. noget, ſtille 
ved, befrie fra. (jvf. afhielpe.) At hielpe 
gen af Dynen i Halmen (forværre hané 
Tilſtand v. Hielp cl. Raad.) — At hielpe 
gen frem i Verden, forfremme, befordre. 
At hielpe ecn op (fom er falden.) jvf. ops 
hielpe. — At hielpe paa een, komme ham 
t. Hielp. At hielpe pag en Gag, fremme 
den, bringe den i bedre Stand. — At hielpe 
til, tage hidlyfom Deel i. Han hialp til 
v. Arbeidet. = sSielpeflaade, en. Krigs⸗ 
flaade, hvormed een Magt kommer en ans 
den t. Hielp. Sielpelerer, en. den, der 
antages t. Hielp for de fafte Lærere v. en 
Skole ell. d. Sielpelogn, en. (Moth.) 
ſ. Nedlogn. telpemiddel, en. pl. -mid⸗ 
ler, det, hvoraf man betlener fig ſom en 
Hielp til at opnage noget. 3. imod en 
Sygdom. 5. t. at lære et E prog. 
ord, et. Ord, hvoraf man i Sproget bes 
tiener fig for at danne Verbernes Tider 
(verbum auxiliare,)  sSielpepenge, n. 
s., pl. Subſidier. (V. S. O.) —* 
præft, en. Capellan.  hielperedej adj. 
villig, redebon til at hielpe. (forældet. 
Hvitfeldt.) icelpeſtat, en. 1. ny Stat 
eller Tillæg til en Skat, t overordentlige 
Zilfælde. 2. Skat, form den mere Belhas 
vende cl. Rige maa betale f. den Fattige, 
4Moth.) ielpetropper, 0. s. pl. Krigs⸗ 
folk, ſom een Stat ſender den anden til 
Underſtstning. hielpevillig, adj hielp⸗ 
ſom, hielperede. (Moth. uſedvanligt.) == 
Sielper, en. pl. —e. den, ſom bringer 
Dicip, giver Andre Hielp.“En ærlig Ben, 
en trofaft Raadgiver, en midtiær Siel: 
per.” Baſth. — hielpſom, adj. ſom gierne 
vil hielpe, være andre til Hielp. Deraf: 
Zieipfomhed en. ud. på." ”Om end ikke 
Tabet, v. faa mange Medborgeres uforfærs 

2 . 
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Sielpe⸗ 

dede Zielpſomhed, var blevet formindſtet.“ 
Rehe d H 

iem, et. ud. pl. [IIsct. Heimi.] 4, 
Sted, Egn, Land, hol een har hiemme, 
hvor han enten cv født ell. fra fin tidligere 
Barndom opdragen. At forlade fir Siem. 
Jeg har i mange Aar iffe feer mit Ziem. 
Enhver elſter fit 3. Digterens rem.” 
— uegentl. om Dyr, Planter, Denne Bært 
har fit oprindelige Siem i Amerika. 2. 
Huus, faft Bovæl, hvor en Perfon- fæds 
vanligen opholder fig, enten ſom Eier elf, 
Leier. Jeg gif i Aftes fra SZiemmet. At 
have Suus og Siem 93:- være bofiddende 
og fore Suusholdning. pan har intet faft 

iem, har ingenſteds ms. (om en Lands 
firuger.) == Til Subftantivet here følgende 
ECammenfætninger : Ziembygd cl. iems 
boigd, cn. d. ſ. . Ziemſtavn. Siemegn, 
en. Egn, hvor man har hiemme, ev fodt, 
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Hiemeng. gå Hiembere. 

ell. en lang Tid har levet. Siementz, 
en. Eng, ſom ligger i Nærheden af Jord: 
brugerens Gaard. (Oeconomiſt Magazin. 
il. 327.) sSicmføding eller Ziemfod⸗ 
ning, en. 1. cn- Perfon, fom iffe har 
været borte fra cl. ret langt uden for fin 
Hiemegn eller Hiemſtavn. ”Raa og ukyn⸗ 
dige Biemfedninger, fom aldrig have fat 
Foden uden for deres Fødefted.” Bagg. N. 
Klim. 2, hos Xidre: en Indfedt. Indige- 
na. (Tauſſen, 4. Moſeb. 15.) iemfodt, 
ad). (Olufſ.) ſ. hiemmefodt. iemland, 
et. Land, hvor man har fit Hiem, hvor man 
er født, sl. længe har levet. (Baggeſen.) 
Siemlede, en, ud. pl. Lede, Ulyſt t. Hiem⸗ 
met. (Bording.) Siemlevnet, et. det 
Levnet, fom man fører hiemme i fit Huus. 
” Dette ér nu Jeſuiternes Siemlevnet.” N. 
M. Aalborg. 1607.  sSiemliv, et. det Liv, 
fom føres i Hiemmet; Ophold i fit Hiem. 
”Ct, uafbrudt 53.” Rahb. ”At forlade den 
elſtede Arne og det vante Ziemliv.“ Olufs 
ſen. . Siemlod, en, Jordlod, ſom ligger 
lige ved ell. nær ved Gaarden, Indmark. 
diemlængfel, en. Lengſel efter Hiemmet. 
iemlos, adj. fom intet Hiem har. "Hans 
øfe Sicel vil fværme hiemles om i Skab⸗ 
ningen.” Baggeſen. Siemfagn, et. 6. 
om Hiemmet, indenlandſt Sagn. (Bagg.) 
BSiemſtavn, en. d. f. ſ. Ziemegn, Ziem⸗ 
land, Ziemſted. »Reent du dog gamle 

iemſtavn ci forfage.” Rahb. Siem⸗ 
ed, et. Sted, hvor een har hiemme eller 
ar ſfit Hilem. hiemſyg, adj. ſyg af 

Hiemlengſel, begierlig efter at komme 
blem. (BSos Evald: hiemmeſyg. Fiſter⸗ 
e. III. 1.) såiemfyge, en. d. ſ. 

BSiemvee. sSiemting, ct. Underret, hvor⸗ 
tilen Sag forſt bor indſtevnes; fordi Nets 
ten ér p. det Sted, hvor Gagvolderen har 
fit Diem; Bys, Serreds⸗ cl, BirÉcting. 
Biemtingodom, en. Dom, ſom affiges v. 
$iemtinget,  — 8iemvee, en. hoi Grad 
af Hiemlengſel, der gaaer over t. af blive 
en Gygdqgm. = hjemlig, adj. f. nedenfor. 

ssiem, adv. [Isl. Aeim,] til fit Stem, 
Hiemſted, Huus, el, Fodeland (domum.) 
At gaae, reiſe, komme hiem. At ſtrive hiem t. 
ſine Foreldre. Han er udenlands; men ven⸗ 
tes hiem neſte Aar. jvf, hiemme. — iem ad, 
iem efter, p. Veien til Hiemmet. (iemad 
orekommer ogfaa ſammentrukket. Jeg — 
en ſamme Bane, man Cæfar henad vans 

dre ſaae, betraadte hiemad.“ Bagg. Riimb. 
246.) — Siem forbindes m. endeel Verber, 
fom bemeerke: at færdes, bringe, føre, m. 
m. og derfra flammende Ord, hvoraf ads 
ſtillige forklare fig felv: hiemagt, v.a. 1. 
kiore hiem til HSuſet. hiemavle, v. a. 4. 
føre Sed hiem, bierge Sad. (Moth. 
hiembringe, v. a. 3. Han lovede, felv at 
beførge Alt hjembragt,” Wandal. hiem⸗ 
bære, v. a. 3. egentl. bære hicm; figurl. 

. 
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a) erhverve, opnaae. ”Den Binding, 
hiembar. ert abeſmittet re,” C. d. 
'"D Konge, nyd den Len, din Gia 
lem bære. Merope v. Schietmann. b 
ringe. ”Alt hvad i Luften er, dig | 

Priis biembærer,” Arreboe. gi 
et. den Omftændighed, at noget hica 
der, er hiemfaldet.  hiemfalde, v.1 
tilfalde cen, ſom den rette Gier; fod 
t. cen. En Plemfalden Arv. fans 
hiemfaldt til Kronen.  hiemfaren, på 
br. i den Talemaade: at vare giſt og 
55 Siemfart, én, Hiemrelfe, 5%; 

U 

rd, en. 1. Hiemreiſe. (Bording) 
ilde, ſom unge Brudefolk giere ft: 

res Bryllup. (Moth.) 3. Medgift. (Ds 
II v.a. 1. udrede t. en picat 
iemſende m. fornøden Forberedelse 

redning.“ Det medfølgende tit ſtuldeli 
færdiges.” Wand. Mindesm. Il. 102.u 
vanl.) hiemfore, v. a. 2. brings, i 
Hiemmet. ”pan Bruden hiemforct!. 
lige Duus.” S. Staffeldt. ”Den Aand, 
tro far dig hiemfort — han ril o 

hiemfere.“ Grundtvig, hiemge 
adj. v. ſom gaaer, drager, reiſet, 
ad Hiemmet til, ”De hiemgaaende 
be.” Wandal. såiemgeng, ca. & 
ningen aft gage hiem gave, vi 
gift, en. d. ſ. ſ. Medgift. gienp 
en, Gield i et Bo, ſom er gict 
Boets Nytte og Savn (f. Cs. vru 
Voltelen, o. d.) At tage Elate for 5 
gield, Zalem. 3: ingen Godtgierche 
Fyldeſtgisrelſe kunne fordre, forti 
felv er Styld i Skaden, man hur 
»Fanger han Skade derover, da bx 
Skade f. Siemgield.“ D. £, 1. 24.3.” 
mindre han vil tage Skade f. gir 
om han. det forſommer.“ D. &. i. %4.' 
Siemkald, ct, det, at man kaldes ha 
Vicmfaldelfe. (Baggeſ.) hiewlteldt. 
a. 2. falde den tilbage t. Hiemucth 
bar forladt det eler er bormiik tak 
figuri. om Døden. ”QNaar Livets pe 
ſeiv hiemkalde vil hans Xani,” ås 
Brun. Siemtierfel, en. Giernisg/ 
fiere hiem. hiemfommen, parue 
hiemkomne. fom er kommen til fit 4 
Ziemkomſt, en. Tilbagekomſt t. ft du 
piemlande, v.u. (ex.) fomme him tt 
et fra en Reiſe. (fieldent.) “Et ER 

lyktelig hiemlandet fra den Grien 
Strand.” Bording. II. 124, - 
et, Forlov t. af drage hiem. Xt tog | 
paa fin egen Haand, begiere 
Wedel.) ”Dvorfør Han maatte gx 
derne Biemlon.” Ronda vous åg 

iemlov gav, og Leiren lod opbry 
ding. Ziemreife, em, Filbagetikt' 
Hiem; modfat: Udreiſe, Genreije. 7 
ende, v. a. 2. fende t. Hiemmet. 
GEN en. (Rahbek.)  hiemftilke, 1.2 

8 
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tlade til. (ufædvanl,) ꝰJeg derfor nu min 
kes Gang — 
td. hiemføge, v.a.2, fore Straf cl. 
ti ontt over (egentl. over eens Huus og 
m.) ”Nu foer en Sværm ud p. Davet, for 
hiemſoge fremmede Kyfter,” Vogelius. 
me By er ofte hiemſogt m. Ildsvaade. 
»o dermed fig forſeer, hiemſoges ſtal 
Straf.” Bording. »Jeg et mit Hierte 
rhiemſogte m. en Kniv,” Veſſel. (Kiærl. 
Gir.) I dagl. T. bruges det for: bes 
, Deraf: Ziemſogelſe, en. (der ogſaa 
om uvelfomne cl. befuærlige Beſeg.) 
n Lykke — at være fri for all kiedſom⸗ 
og uvelkomne Siemſogelſer.“ Rahbek. 
Ulſt. VI.419.) ſemtog, ct. Til⸗ 
tag, Tilbagereiſe t. Hiemmet. "Dagen 
aa fortfatte han fit Ziemtog videre.” 
ndal. Ziemvandring, en. Diemfærd 
jods. figurl. Død. Biemvei, en. 
mt. Hiemmet. Modſat: Henvei. »Til 
jetladte Land en faarevædet Ziemvei 
”6. Staffeldt, ” sSiemvende, v.n. 2. 
) vende om ft. Hiemmet, vende Reiſen 
ad, (Baggefen.) ”Dg naar du hiem⸗ 
Me fra Fare og Strid,” Grundtvig. 
ur engarig jeg ſage ham frelft hiem⸗ 
de.“ Fibigers Soph. hiemviſe, v. 
,» I Lovſproget: afviſe en Dom fra 
tretten t. Underretten, hvor den er afs 
„d. Grund af Feil i Formen. Deraf: 
mviiſning, ent. i ” 

iemle, v.a. ſ. Ziemmel, nedenfor. 
temlig, adj. Jafen. + Siem.]) ſom 
rt. piemmet, udgaget fra, paſſer til 
amet. (uyt O. efter det T. heimiſch.) 
hiemlig Kreds.” Bagg. (Poet. Ep. 
»En almindelig Folelfe af Borgers 

og hiemligt Velbehag.“ M. ”Det hiem⸗ 
file Sovbekammer.“ Bagg. (£abyr. II. 
(Denne Forf. ſom forſt har brugt 

ſttiver det ogſaa hiemmelig. »Gader, 
Kanapper og Forſtuer havde noget 

udeattig Patriarchalfe og hiemmeligt.” 
'r, I, 24Å, 
iemme, adv. IIsl. heima.] i Hiem⸗ 
Paa fit Hiemffed. (domi.) jvf. hiem, 
— Åt være hiemme. Han fagde mig, 
an vilde gaae'hiem; men jeg fandt 
iffe hiemme. Jeg har Bogen hiemme. 

it have hiemme i et Land, eir By 2: 
ſedt der, have fit Hiem der, fin Her⸗ 
k derfra, »J Mulm din Krop, i Lys 
Siel har hicmme,” S. Blicher. — At 
hiemme i noget, i em Videnſtab 2: 
ae den tilgavns. *Sklondt han har 
rt, er han dog hiemme i alle Kund⸗ 
fag.” Storm, — Ziemme i vor By, 
tt tand (ſiges af den, fom er borte 
a.) iemme fra, fra cené Hiem, Føs 
d, Giemfted, (Jel heiman.) Xt flende 
iemme fra. Det er fendt mig hiemme 
Jeg kommer lige hiemme fra. * 

la 

dig, Gud! hiemſtille vil”. 

v 

hiemmeadlet, adj. v. fom ce avlet p. eens 
egen Jord, elf. i Landet felv (i fidfte Til⸗ 
fælde modſ. udenlandſt.) hiemmebryg⸗ 
et, adj. brygget i Huſet ſelv. Ziemme⸗ 
rygget SL. hiemmebygget, 2dj. v. 

byogget i Landet, i Hſemmet. “iemme⸗- 
bygget Kiel,” (3: Stib.) E. Storm.“ 
ssiemmedacb, en. Daab, ſom ſtrer i For⸗ 
ældreneg Huus. (Usſings Anm. t. Tingsr. 
1.329.) hiemmedøbe, v. a. 2. døbe et 
Barn, ikke i Kirfen, men i Forældreneé 
Huus. iemmefoding, en. ſ. Ziemfo⸗ 
ding. eee ga adj. v. opfødt, tils 
lagt i Huſet eller Gaarden. Ziemmefodt 
Queg. (Forefommer oftere I Formen hiem⸗ 
fon ”Naar den, ſom fiender fig ved 
Fæet, figes det at være fit hiemfødte.” D. 
e. VI: 17. 8. ”At diffe Planter og Dyr 
ikke cre hiemfodte i de Egne, hvor vi nu - 
fee deres Levninger.“ Olufſen. Skand. Lit. 
S. Str. 18 Bd. 49.) ”Konftené Genius 
ſyntes hos bem ligeſom oprindelig hiem⸗ 
fodt.“ M. ⸗hiemmegiort, adj. v. giort 
htemme iHuſet, eller ved Huusmoderens 
Omforgs ikke i Fabriker. Ziemmegiort 
Toi, Klæde; hiemmegiort Lerred. (modf. 
Kiebelerred.) hiemmeharende; adj. v. 

N 

fom hav hiemme p. et Sted. De der hiem⸗ — 
mehorende Værter, Dyr. ”En i en vig 
le hiemmehørende Forbryder.” A. Or⸗ 
et. 

Siemmeſidder, en. 
den, fom er idelig hiemme, ſom fielden 
gaaer ud. hiemmeſpundet, hiemmeſyet, 
adj.v. ſpundet, ſyet hiemme i Hufet, af 
egne Folk. iemmevant, adj. ſaa vant 
t. et fremmed Sted, ſom om man der var 
hiemme. Gan er hiemmevant der i Huſet. 
piemmevirtet, adj. v. d. f. f. hiemmegiort. 
iemmevævet, adj. v. vævet i Huſet felv. 
t bruge hiemmevævet Lerred. 
ssiemme, v.a.1. hufe, gipe Hiem, Op⸗ 

holdefted. At hiemme Fredløfe. (Ovitfeld.) 
2. Ut hiemme fig, blive hiemme, faar et 
Hiem, et varigt Blivefted. (uſedvanl.) 
»De ædlere Konſter og Videnſtader vide 
aldrig hiemme fig i en Stat, hvor Alle, 
der iffe ere Kigbmænd — ere Kræmmere.” 
Baggeſen. 

Siemmel, en. [Jél. Heimmilld.] 4. 
lovlig Adkomſt ef. Retsgrundet. en Eien⸗ 
dom, ell. p. Beſiddelſen af en perſonlig Ret⸗ 
tighed, ved gyldige Bevlisligheder. At have 
3. for noget. ”Ovié de have lovlig Ziem⸗ 
mel p. den Myndighed, de herved udøve,” 
Rahbek. (D. Tilſt. VI 578.) 2. der, at 
kunne lovligen paavife den, ſom har overs 
draget, afhændet, tilftedet gen noget. Gan 
kunde ikke ſtaffe 5. og blev ffigtet ſom Tyv. 
"Broøfter ham Siemmel.“ (D. £.) ”Da bli⸗ 
ver han derfor et Tyv, om han fan ſtaffe 
fin Ziemmel.“ VI, 17.14, 3. i Lovfpros 
get: 3) Tilſtaaelſe, el. Forpligtelſe, ſom 

e 

£ 

såiemmefidden, en. ideligt Ophold 
” hiemme i fit Huus., 
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en, Hinde, fom omgiver Hiernen. 

Hiemmel — Hiernehinde. 

cen paatager fig, at træde i en andens 
Stes ſom Cagvolder, ell. fvare, for ham i 
Retten. (ſ. D. Lov, I. C. 11. i øvrigt fors 
ældet.) ”Hvo, ſom Ziemmel vil være til 
Zinge, ell. i nogen Rettergang, paa fine 
egne, eller fit HPerſtabs Vegne.” D. £, I, 11. 
1. b) Tilladelfe, Fuldmagt. ( D. Lov, V. 
10. 41.) = a) hiemmelfaſt, adj. fom der er 
Hiemmel for, ſom £. et broſter. byjgiems 
melsbrev, ct. Brev hvorved noget hiemles; 
cer hvorved Hiemmelsmanden paatager 
fig at fvare for en Andens Sag. (D. Lov. 
I. 11. 3.) såiemmelsmand, en. den, 
fom giver én anden Hiemmel, hos hvem 
Hiemmel fan føges. Jeg har min . for 
mig. Denne Forfatter ct min 5. iem⸗ 
melspligt, en. Forpligtelſe til at ſtaffe 
Hiemmel t. en Ting ell. Befiddelſe. (Ørs 
fted.) = hiemmel, adj. [Isl. heimill.] 
erhvervet m. Rette, Siemmelt Gods. (for⸗ 
ældet.) — hiemle, v. a. give eller Kaffe 
Hiemmel for noget. “At hiemle og værge 
Huus ell. Jord, fom man fælger, m. nøis 
agtigt Skisde.“ D. Lov. V. 3. 12. "Da bør 
han at føre fin Klabmand (Sælgeren) tils 
ftede, fom-ham det. (AQ væget) fan hiemle,” 
VI 17,7. 2. uegentl. for: tilſikkre, des 
trygge. “Hvad Pligt ham ydes bør, der 
hiemler hver fin Ret.” H. Bull. (Forføg i 
de ff. Bid. IX.149.) 3. i Lovſproget liges 
ledes: give Ret til, beviſe Lovligheden af 
noget, ”Da vilde alt det, ſom udfrævedes 
t. at hiemle Sogsmaalet, være tilftaaet.” 
Dvted. (Eunomia. III. 589.) At hiemle 
gen noget. At hiemle fig noget til 3: til⸗ 
egne fig det v. Hiemmel. — Siemler, en. 
bd; ſ. ſ. Ziemmelsmand. — Ziemling, en. 
Gierningen at hiemle. 

Sierne, en. pl.-r. [IJél. Hiarni.] den 
bløde, i Hovedſtallen indſluttede Materie, 
ſom ftaaer i Forbindelſe med. Rygmarven 
og ved den med Nerverne i hele Legemet. — 
figurl. Forſtand, Zænfefraft, At bryde fin 

. mcå noget. At lægge fin 3. i Blad 
for noget I: føge at udforſte det. ”At uds 
grandſte de Unges lerne og Hicrte.” Bagg. 
N. Klim, .”En Pige ſtolt, med Ziernen 
tom og Hiertet foldt,” Ohlenſchl. S Zier⸗ 
neaare, en. Aare i og omkring Hiernen. 
såiernebor, ct. Bor til at aabne Hierne⸗ 
flalen, Trepan. 3535ierneboring, en. 
Gierningen, at udbore en Deel af Hierne⸗ 
ſtallen, naar den er beſtadiget; Trepane⸗ 
ting. giernebrud, et. figurl. d. ſ. os 
vedbrud. (J. Ø. Seheſted.) ”Hvo vilde fig 
m. sSiernebrud og daglig Flid faſt qvæle?” 

”Befumrings Ziernebrud dem 
folger ud og ind,” Samme. sSiernefo⸗ 
fler, et. figurl. noget, man har udtæntt, 
et Foſter af Tenkningen, Tantefofter (meft 
i Skiemt. Bagg. Labyr. I. 93.) hierne⸗ 
gel, adj. affindig. (Moth.) Ziernehinde, 

Sier⸗ 
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"gelig Beſtaffenhed i Hiernen og den 

mer fra Hiernen. 

, denne Dag i Døde. ”De folde det 

vede 

Hiernehule — Dierte, 

nehule, en. fuulning inden i diern 
Cen. Bierne ære, en, den Det! ef 
tomien, ſom handlev om Hiernen; og i: 
Lære om Hiernens Organer (ta. 
Galls Theorie.) Craniologia. hiern 
adj. fom mangler H. Sierneleſe 3: 
(acephali.) figurſ. ſom er uden gen 
ufornuftig. Ziernemarv. en, br. til0 
hovedet om ben hvidagtige Maffe, der ab 
Vovedbeftanddelen i den ſtore og lille gi 
(substantia medullaris;) men ifare 
forlængede Ziernemarv (medulla il 
gata.) 5iernepolſe, en. Pelfe, fon: 
af viſſe Dyrs Hierner. Sierneſtel, ca. 
Deel af Hovedets Been, ſom iatylutta 
nen; Hovedſtal. Cranium. gierneſen 
J. d. ſ. noget ſom er opſpundet af, (i. 

henter af Indbildningskraften, uten £: 
hed ell. Virkelighed. »Meened Han i 
figved og Gudsfrygt Zierneſpind.E 
"Ofte ere Mængbdené Meninger «t 
neſpind, avlet af Fordomme.” 
hierneſyg, adj. ſom har en cl. ande 

ganer. (Hovitz.) Sierneſogdom, 
neſyge, en. Sygdom, Fiil i 5: 
Sierneſom, en. Hierneſkällens far: 
Cammenfeining. Suttura cranii 
neværk, en. Smeife i Hovedet, fon h 

—— Met, 
Sierpe, en. pl,-r. En nortiſt 

Honſeſlegten, der ſpiſes. Tetrao Bo 
våierte, et. pl.-r. [Fel. Hiarta. & 

fivets ældre Form sGtertene forde 
nogle Sammenfætninger.] 1. tenis 
tes Legemsdeel hos Menneſtet og 
Dyre⸗CGaſſer, ſom har fit Gad i 
huulheden, og tiener til, ved fa ur 
og Sammentræfning, at optage Ric 
Blodaarrrne, og igien udftede hi f 
Lungerne og ſiden i Pulsaarerne. 90 
flaaer (ved den naturlige) Banker (rå 
uſadvanlig Bevægelfe,) og figes at kl 
v. Dsden, At have Ondt for gimted. 
2. I mange uegentlige og figuvlige é 
maader bruget ierte deels for ta al 
neſtelige Feleevne og Fplelfe i Ilm: X 
for: Sind, Sindelav, (Gemst) ig 
Sicelens inderfte Attraa, Tania, ål 
lighed, m.m. f. Ex. At være let, tu 
sdiertet, At have noget p. fit . 
Barm jeg pleiede at udefe Alt, bra! 
lage mig paa zierte.“ Bagg. T. så 
Det (lærer mig i mit $. At bre g 
blødt, varmt $. Med tungt 9. gl 

te, berplige det engſtede, frøfte dl 
dåierte.” Monfler. — Kt læge 

p. zierte (tage fig det.t. Gftertastc) 
git ham til Zierte. At tageneget 1 gå 
I røres, lade fig Be dervtd. 
dets Tilſtyndelſer nytte ning 
ville tage dem til sicte,” tykke. 
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Have fiden mange gudſrygtige Men⸗ 
cf rtaget fig til sgierte,” Samme. Ut 
Sierte og Cone t. noget. "Den ædle 

tå, fom sSiertetés Stemme led.“ Rein. 
ale af siertet, tale Sierrtets Sprog 
forftilt, oprigtigen. ”pvor sSiertete 
te Eyrog t. Skiul f. Renker vælge.” 
ling. “at be fffe paa nogen Maade 
e friftes f. af ville ſynge; ſom det kal⸗ 
fra Siertet.“ Rahb. (D. 2. VI. 742.) 
lſte cen af Siertet, aabne fit 3. for 
vende fil 3. fra cen, ſtienke cen fit 

»g mange flere. — Dgfaa for: Mod, 
ned. Mod og Mands såierte. At have 
te til at gade fin Fiende imsde. 3. 
A. i nogle Zilfælde: det inderfte af 
ct. At trænge ind i iertet af et Land. 
Te i Ziertet af Ginteren. (Moth.) — 
rtebladene, de ſpede, endnu itfe uds. 
de sl. inderſte Blade p. vifje Planter; 
r. Kaal. 4. nogle Ting, fom have 
hed m. et Hierte. Ziertet iſ'en Pompe. 
tet i etSpondeden (Deel, hvorved Spœon⸗: 
mmen holdes faſt.) — Zierter kaldes en 
ve i Kortſpil. Deraf: Zierterdame, 
rteres, Sierterti, 0. f.v. = 3iertean⸗ 
, fn. hat Grad af Angeſt, der har fin 
nd, i Trykning for Viertet; Hierte⸗ 
melſe. (8. S. D.) Ziertebanken, 
ufætvanlig ſterk Bevægelfe i Hiertet. 
rteblad, et. f. Sierte, 3. Sierte⸗ 
d, et. det Blod, ſom ſtrommer ud af 
rtet. »Doden fra dig tog dit ſidſte Sier⸗ 
od.“ Tullin. hiertebrækkende, adj. 
al. T. om Skrift el. Tale, det p. en 
, latterlig Maade vil røre, giore et 
fr Indtmf. ( 
dannet fom et H. 
di Hiertet, I Sindet; Sindsro. 
Sicel med Kundſtab, ziertefred, 
inter Dvd.” Foerſom. hiertefriſt, 
ſom itke lider af nogen egentlig, ind⸗ 

cs Sygdom. (modſ. hiertefyg.) — hierz 
cd, adj. meget glad. 
tlig god, god af Hiertet (oftere i dagl. 
hiertensgod.) gsiertegrandſker, en. 
, fom feer i andres Hierte, fom fan 
te og bedomme andres Sind. (Rahb.) 
tegreben, adj v. fig. meget. angreben, 
Ét bevæget over noget. ”Du er jo hier⸗ 
tben, ſterke Helt?” Ohl. (Palunat.) 
rtekemmer, et. en af Hiertets fo Afde⸗ 
er. Det heire, venftre 3. Sierte⸗ 
der, en. d. ſ. ſ. Hiertegrandſter. ”Sce 
din Throne ned, kicerlige Fader, du 
rtekiender.“ Thaarup. biertefiær, 
meget tiær. (dag T. oftere: hiertens⸗ 
) 35ierteklappen, en. D. f. ſ. Hier⸗ 
infen.  Sierteflemmelfe, en. Hier⸗ 
geſt. hierteklemt, adj. befpændt af 
left, Hierteklemmelſe. sFiertebryjt, et. 
mtag, hiertelig Omfavnelfe. 
Ziertekryſt al Mate ham forføder,” 

siertefred, en. 
Holberg.) hiertedannet, 

"Zød . 

hiertegod, adj. 

"Æt tros” 

C. D. Biehl. 3iertekule, en. den uds 
vendige Fordøbning paa det menneſtelige 
Legeme, imellem Bryſtbenet og Maven. 
siertelag. et. Sind, Sindelav. At have 
er godt 133. til een, “Han, fom gav og 
Siertelaget. at elſte.“ Mynſter. "Vil hun 
— ſtedſe bære t. os det famme iertelag. 
Jac. Graa. ”Den, ſom m. et gudt Zierte⸗ 
lag tager mod en Velgierning.” B. Thott. 
»Skuſi dine Venners Glæde Fædrelandets 
såierteleg.” Thaarup. hiertelet, adj, 
let om Hiertet, glad i Sindet, “Ved faa⸗ 
dan Kongegunſt — blev jeg fag hiertelet 
ag lyſtig overmaade,” Bording. Sierte⸗ 
lettelſe, en. Lettelſe i det, der trykker Sin⸗ 
det. piertelee, adj. figurl. 4. uden 
Folelſe, Medfolelſe, Medlidenhed; ufels 
fom. 2. umandig, ubehtertet, feig. ”Slet 
ingen faa forfagt og hiertelos fan findes,”” 
Bording. hiertemeent, adj. virkelig 
meent, oprigtig, hiertelig.“ En hiertemeent 
Priis.“ (Betommielſe.) Pram. Sterkodd. 
18. ”En hiertemeent Lovfang.” Rahb. (D. 
Tilſt. IL 763.) Siertenag, et. kreen⸗ 
kende Nag el. Sorg; Hierteſorg. (Jacobi 
»Mig har mit, Siertenag, min Skam — 
nu dybt i Sfoven fulgt.” Th. Stockfleth. 
Biertepung, en ftærf, dobbelt. Hud, hvori 
Hiertet er indfluttet. Pericardium. ier⸗ 
tero, cen. Sindsro, Sicelefred.  Siertes 
rod, en, 1. den midterſte Rod, Hovedro⸗ 
den p. en Plante. ”Paa diffe Zræer maa 
såierteroden ved ben forſte Omplantning 
bortſteres.“ Olufſen. (Bed nogle Træer; 
Pælcrod.) 2. det inderfte af Hiertet; 
(Fibræ cordis. Moth.) og figurl. Siælené 
Inderſte. (9. Taufen.) hierterorende, 
adj. d: rørende. (3. 6. 9.) Pietrefadr, 
st. Saar i Hiertet; men ogſaa figurl. for: . 
dyb, vedvarende Sorg Fjertefande, en. 
hoiere, iffe blot legemlig Sands el. Føs 
lelfe, (N. Ord.) ”Der, hvor man har Zier⸗ 
tefands f. Gang.” Bagg. Zierteſtiold, 
et. i Vaabenkonſten: et mindre Skiold i 
Midten af det ſterre Vaabenſtiold. Sier⸗ 
teffud, et. 1. Skud, ſom rammer Hiertet. 
"Som vilde Tiger finer m. Skyttens Zierte⸗ 
ffud.” N. Brun. 2. Skud, Spire af Diertet 
el. Toppen p. en Plante. 5ierteſlag. et. 
1. Hiertets pulferende Bevogelſe; Hierte⸗ 
banken. (Moth.) 2. det Kiod p. et flags 
tet Kreatur, ſom ligger bag og v. Siderne 
omkring Hiertet. (Moth.) Sierteſorg, 
en. Sorg, ſom kommer fra Hiertet, gaaer 
onbt t. Hiertet. Zierteſting, et. uegentl. 
et Sting, en ſtikkende Smerte i Bryſtet. 
hierteſtyrkende, adj. uegentl. ſom ſtyrker, 
opliver Nervekraften. Sgaledes ogſaa: 
Sierteſtyrkning, en. —*R et. 
egentl. dødeligt Saar, ell. Sted i Hiertet; 
figurl. Hierteſorg, Modgang, (ijær uven⸗ 
tet, ſom enten volder. een Døden, el. dog 
ev piinlig at bære.) Det gav ham ef Zier⸗ 



i Hierteſtod — Hiin. 48 Hiin — Hitſe. 

teſtod. Vor Jomfru deraf fik et ſaadant 
Sierteſtod.“ Holberg. Sierteſuk, et. 
dobt Suk; Gut, ſom kommer fra Hiertet. 
»Han drager dubt et Zierteſuk.“ J. £. Hei⸗ 
berg. hierteſyg, ad). indvortes ſyg, als 

vorlig ſyg. — S Sierteſyge, 
en. 1. egentl. en Sygdom, der har fit 
Sede I Hiertet. 2. uegentl. indvortes 
Sygdom, hvorved hele Legemet lider. 
såiertetrøjt, en. det, ſom troſter, beroli⸗ 
ger. såiertetyv, en. figurl. i komiſt 
Stiil: den, fom vinder en Andens Hierte 
el. Kierlighed.Ordet Ziertetyv er mig 
en Afſty blevet,” Weſſel. Siertevand, 
et. Bedſte inden i Hiertepungen. hier— 
tevarm, adj. poet. ſom har et varmt 
Hierte, en varm, livfuld Folelſe. Skisn 
ne hovedlyſe, hiertevarme, vingefagre Fool 
fra Paradiié.” Bagg. = hiertelig, ad). og 
adv; ſom fommer fra Hiertet, inderlig, 
oprigtig; forenet m. en fand, levende Fas 
lelſe. adv. inderligen, oprigtigen. Zier⸗ 
telig gierne. Det er mig hiertelig kiert. — 
såiertelighed, en. den Egenſtab, at befidde 
en blertelig, (levende Folelſe, et varmt, 
tiærligt, deltagende Sind. == Den genit. 
Form Ziertens bruges (ffær i dagl. T.) 
fom -adv. for hiertelig: inderlig, meget. 
(hiertens gierne; en hiertens god Kone, 
o. d.) Ligeledes i adſtillige Sammenſet⸗ 
ninger, ſom: Ziertensfryd, n.s. Navn 
paa en kryddret vellugtende Urt, ſom dyrs 
kes i Haver. (Melissa officinalis ) ”Der 
duftede vellugtende de friſte Blate af Zier⸗ 
tensfryd.” S. Smidth. sSiertensglæde, 
en. inderlig, ret for Blæde, — hiertens⸗ 
god, adj. meget god. — af Ziertensgrund, 
adv. (eil. adſtilt: af Ziertens Grund.) 
1. ret oprigtigen, uden Skromt. 2. ret 
tilgavns. — Ziertenolyſt, inderl g eyſt. — 
såiertensmening, alvorlig, oprigtig Mes 
ting; Ziertensven, Siertensenfte. o. fl. 
dige v. n. 41. (har.) [X. 6. higian, 

asptrare, attendere ; higan, contendere, 
festinare] attraae, tragte efter m. Be⸗ 
gierlighed. ”At det er Hovmode Vane — 
at krybe laveſt, naar den høieft higer.” 
Storm. — At hige efter noget, "Ale levende 
Skabninger bige efter deres Tilſtands Fuld⸗ 
kommenhed.“ Eilſchow. “Dyd et efter 
WMængdene Priis v. Glimmer higer.“ F. 
Guldb. ”Han troede viff, at Dyden taber 
fit Værd ſaaſnart Sen higer efter Glands.” 
Storm.  ”Ct Onſte— fom biger mob 
den uviffe Fremtid.” Mynſter. “»Saaledes 
hi er den linge videre ud i Livet.”.Mynfter. 
"Den higende Lyſt til at giore Opfigt.” 
Malling. == Deraf: gigen, en. ud. pl. 
igen efter Wre, Rigdom. ”Umættelig 
igen efter Mere.” Mynſter. ”At ſamme 
Strand ffal vife mig alt andengang min 
Sigens Gienſtand.“ Ohlenfchl. 
BSin, pron. n. hiint. pl. hine. [Jõl. 

binn, hin, hitt.] ct henviſende Pret 
men, der betegner. en Perfon cellet Zi: 
font er eller tænkes fiernere, og faoldt 
modfættes : denne, dette, 3 hine gam 
(ængft forfoundne Tider. Paa hin & 
Xaen (eller af Aaen.) ”Der misunici 
Gave, at more hiin m. Fias, og denn 
Ingenting.” Bagg. Ziint er til min &! 
de, og dette p likke give mig flor Jen 
(jvf, denne, åd.) Ziin og den (ell. du 
ell. denne og hiin: br. undertiden (dir! 
Æ: "diefer und jener”) naar man i 
figter til, eller iffe vil nævne en hk: 
Perſon; ell. for: Len og anden. ”9 
om har ikke hün og den giort Ci. 
Bagg. (tt. Arb. I. 116.) = hiinfides. 4 
paa hlin Side, paa ten modſaite Eu: 
Sinſides Aaen ligger en Eng, fom tid 
rer ham. — hiinfidig, adj. ſom here i 
ſom udgier eller tæntes at være gas? 
modfatte Side. (M. Ord.) ”Og frak: 
naar hiinfidig Strand.“ Foccjom. (Sy 
Ik. 55.) f. modfidig. 

Siktke, en. n.s. en Titftant, fom 
bringes ved Luftrorets frampeagtig: 
mtentræfning , hvorved Beiret udſlodie 
en egen Lyd. At have, faae gilfe. 

såiffe, v.n.1. (har.) [3él. hiia 
have Hikke. 

våil! et Udraabsord, hvormed man 
fer cl. tilraaber, tilonſter cen bd. 9 
dig! hil være cder! "Bil Danerkorza 
fin pal!” Ohlenſchl. (Palnat.) I 

gilde, en. pl.-r. (€v, Hælls, Hxå 
GL. 2, Helde, Hele, compe«, pe" 
Ihre.) Reb el. Baand, der hiate 
Fors og Bagbenene af Dyr, for at k 
dem fra at lebe; Baand ell, Snate, 
noget indvikles (hildes.) At fange Der 
en milde, — figurl. »Naar jeg far! 
Sanders såilde,” Thaarup. (ff. Pl 

ER bil 
ilde, v. 2. 1. fætte i ilde; fx 

indvikle. Heſten har hildet flg UN 
”Da blev min Fod i Daarſtabs Ena 
det,” Rein. figurl. befnære, fang, 
bag Lyſet, forføre. Han fod fig ble 
den Snedige⸗ Løfter og Smiger. 
Synd — hnig alt for fet at fade å 
"Bagg. (Gieng, 173.) ”See hildes 
uværdig Zrældem, faa dendsperfomk 
mere Hendes,” Mynſter. "ad Ære, 4 
heds Spogelſer ci bilde dia Fodea. 
ſtiulte Baand.” Pram, => Derof: 
arn, et. Garn, hvormed man dildc 
anger, f. Cr. vilde Dyr; og ſigril 

kelſe Jorferciſe. (Kingo.) 
ine og Sillemænd! udeaadtert 

Almuen, hvorved Forundring of * 
bring ubtryttes. (Sauledes: gile 
og fl. lignende Udraab. er he 
en forandret idtale ge 

Zitſe, v. a. 1. [Sel helle] PE" 

— * 

ATA 

a 

— 

eve 



Dilfe — Simmel. 

ne cen Hilſen, enten for ſin egen Pers 
n, el. for Andre. At pilfe cen pr Gaden 

, at tage Hatten af. Af hilfe cen m. Kon⸗ 
mnavn. (Bedel. Thaarup.) pan bad mig 
hilſe alle Venner. At hilfe paa cen 53: 
vægge en perſonlig Hilſen, beſege. 
ZSiſſen, en. pl.-er, (Føl, Heilsan.] Ord, 
ran, Bevægelfer,: hvormed man udtryk⸗ 
r Agtelfe, Hengivenhed, gode Duſker for 
n, ſom man møder, kommer til, 0. f. v. 
t faae en 3. åf cen. At fende cen fm 
» Bed en Anden.” pan bad mig aflægge, 
rmete hans Zilſen. Der er Gilfener i 
revet til alle hans Venner. | 
ssimle, v.n. 1. (er.) [af n. s. gimmel.] 
i. ci dagl. Tale og i Sklemt.) 
—2 en. beſt. $immelen og Sims 
tm. pl. Aimle. [Jsl. Himin.] 1. oprin⸗ 
lig: ethvert huult eller hvælvet Loft over 
get (f. nedenfor, 5.) men bruges nu i 
nne Bemærfelfe egentlig om den fra 
erden ſynlige Deel af Verdensrummet, 
r for Diet hæver fig, liig en Kuglehvæls 
na, over Jorden; men tillige om Sams 
igen af alle de Kloder (Himmellegemer) 
m vife få i Verdensrummet. Man feer 
'e en Stierne paa 
immelen erklar, mårf, overtrukken (dag. 
Simlen ev dog blaa, om end den. Blinde 
t det-el.” Ordſpr. (P. Syv.) Solen er mel 
duu p. Simmelen. Zimmelens Lob 5: 
tietners og Planeters Gang. 2. det 
tet, vi iſer fænfe og, efter menneſtelig 
lig, ſom Guds Bolig, .og tillige ſom de 
sliges Opholdefted efter Døden. 3. mere 
url, for: Gud, det guddommelige Bæfen 
in, Det var Zimmelens Billie, Simmes 
n give det! »Suk gaaer vgl f Zimlen, 
u end Taarene falde p. Jorden.” Ordſpr. 
d. f. f. Himmelegn ell. Luftens Tempe⸗ 

tur. Under en ſydlig Simmel. »Dets 
simmel cv vandfold, fludfuld, uffadig.” 
lufſen. 5. Loft,.ophøict Bedekkelſe over 
1 Tings f. Er. Zimmelen paa en Seng, 
1 Karret. At bære en så. over cen. 6. 
dagl. og lavere T. føles det t. nogle Ord, 
ror det fager en forftærfende, men ufors 
telagtig Bemærfelfe; f. Cr. himmelgal, 
a Simmelitielm, en Zimmelſtorm, 0. fl. 
= himmelbleg, adj. blag, fom Lufthim⸗ 
ielen foneé for vort Øie. himmelblid, 
d;. dlid, mild, fom en Himlens Beboer. 
Baggefen.) Simmelblus, et. Et haftigt 
embluſſende fnfende Meteor sl. Luftſyn. 
Moth.) immelbrev, et. Brev, ſom 
)vertro antog for at være nedfaldet fra 
summelen. (Bagg. U. Arb. J. a9.) Sims 
telbue, en. d. ſ. ſ. Simmel, 3. immel⸗ 
vg, et. en fortrinlig god Afart af Byg⸗ 
et. Hordeum .coeleste. immelbygs 
ing, en. Forening af ſynlige Himmelle⸗ 
emer, Sole og Planeter (Verdensfyftem.) 
"At hele denne nye Zimmelbygning maatte 
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immelen i Aften.” 

være frembragt af Sovedfvimme i min 
forvirrede Hierne.“ Baggeſen. N. Klim. 
Simmelbeælte,'et. aſtronomiſt og phyfiſk 
Afdeling af Himlens Kreds, med den tifs 
fvarende Deel af Jordens; Zone. (v. Aphe⸗ 
len.) ſ. Jortbælte. Zimmeldyb, et. 

Himmelbue, Simmelhvælving. ”Detumaas 
delige Simmeldyb.” T. Rothe. sims 
melegn, en. bruges om Jorden i ſamme 

, Bemærtelfe, fom Zimmelbælte, og med 
nærmeft Henfyn til Luftens Varme eller 
Kulde og øvrige Beſtaffenhed. At leve i 
(under) en varm, behagelig, fold Sims 
melegn. himmelfalden, adj. v. nedfals 
den fra Himmelen. 

bauſet. (NRahb. D. Tilſt, IX 177.) him⸗ 
melfaren, adj. v. epfaren til Himmelen. 
Simmelfart, en. Opfart til Himmelen, 
Simmelfred, en. poet. den Fred, fom ny⸗ 
des i Himlen, i de Saliges Hiem. ”Hvo 
den lyder, Zimmelfred p. Jorden nyder,” 
æhaarup. ”I din høie Simmelfred du rs⸗ 
res et af Jordens Ufſelhed.“ J. Smidth. 
immelgiven, adj. v. poet. ſtienket af Sims 
en; fom er en Gave af Gud. 
himmelgivne Fred.” C. Frimann. ims 

led, adj. overmaade glad. (d. Tale, 
Sigejaa: himmelgal, meget opbragt.) ”Din 
himmelglade Vige bæver, fvimler vd fit. 
Held.“ Thaarup. Simmelhiem. et. poet. 
et Hiem i Himmelen, overjordiſt Hiem. 
»Han længes overalt — paa Jorden efter 
Digter: "Simmelbiemmet.” Bagg. (Gieng. 
122.) Simmelhiorne, et. Kant, Leding 
af Himmelen. Gaalænge Vinden blæfer 
fra dette 3. Simmelbvælving, en. d. 
ſ. f. Simmel, 1. 3immelhvælvin 
bundleje Dyb.” TZ. Rothe. himmelhei, 
adj. overmaade høf; ſom naaer, cl. foneé . 
at naae,op mod Skyerne. Zimmelhoie 
Bierge. hinmelklar, adj. rTar fom en 
reen, ſtyfri pimmel. ”Fra det himmelklare 
ie en Taare trilled ned.” Thaarup. 

immelflode, en. Planet. (Baggefen.«R. 
lim.) ssimmelforn, ſ. Zimmelbyg. 

87rase— en. Kugle, hvorpaa de fake 
tierner og Stiernebillederne findes afs 

tegnede, m. m. immellegeme, et. 
Stierne eller Planet. Med Henſyn til det 
ens, de have, deels af fig ſelv, deels af 
Solen, faldes de ogſaa: Simmellys, ”Hvor 
var en Wre — det fordum holdtes for, et 
mme s at være,” Storm. (Defaa å 

ærdelesh. poet. om Solen: ”Du sims 
mellyfet bod m. uforandret Løb fin maalte 
Bane folge.” E. Colbiornſen. ”pvo gaaer 
nu frem I sgimmellyfets Pragt, naar allẽ 
Nattens Spogelſer fig fliule ?” Baggefen.) 
ssimmellængfel, en. poet. Længfel efter 

»Troens 

ens 

Himmelen, efter et hoitere Liv, ”En Dim: ' 

. 29" É 

Himmel. 

figur, en himmelfal⸗ 
den (ganſte uventet) Leilighed. Baggeſen. 
At være ell. blive ſom himmelfalden, ſiges 
om den, fom bliver meget, overraftet, fors + 
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immel — Hinanden. 0 Hinanden — Hiord. 

[1 os alle brænder,” S. Blicher. hinandens Lige. Om flere, end fo, b 
ol, en. den Pol ell. det Punkt p. 
12, ſom tænkes at fvare til en af 
me , immelraab, et. figurl. 
hatt Raab. himmelraabende, 

figurl. i hoieſte Grad uretfærdig, 
særdig. En himmelraabende Synd, 
immeiſtrigende uretfærdig ” Bags 
syr. II. 133.) himmelrecn, adj. 
ten reen, ſtyldfri. ”Den himmel: 
, af flue Brodres Glæde,” Bagg. 
um, ct. den f. os ſynlige Deel af 
gen eller Univerſum. (J. Rothe. 
vr. 1. 294.) himmelfendt, adj. v. 
m noget meget lykkeligt, heldbrin⸗ 
Den himmelſendte Fred. “Hvo 
es kunne gienkiende denne himmels: 
zieſt?“ Syneſius ved Blod. 5. 
eng, en. 

himmelfindet, adj. fſigurl. 
andægtig. ”Med et ſagtmodigt 
med himmelſindet Mine.” P. M. 

himmelftion, adj. overmaade 
gø. S. O.) 3imnmmelſpreæet, en. 
jen, at vippe ell. kaſte noget høit 
,… At lege gimmelfpræt med cen. 
er ogfaa har v. at himmelfprætte, 
lſpratning. Don Qu. af C. Biehl. 
av bleven himmelfprættet af Folk 
id og Been.” ſammeſteds. II. 351.) 
flige, en. Stige, ſom tœnkes at 
rt orden op I Himmelen: 
1, en. meget ſterk Storm. (Sols 
SSimmelftreg, et. d, f. f. Him⸗ 

ssimmelfyn, ct. Et Syn, Nas 
omen paaHimmelen. (T. Rothe.) 
kolte Zimmelſyn (Regnbuen) ſom 
i beſtue.“ Grundtv. (ſ. Luftſyn. 
ed, adj. poet. hoiſt behagelig ell. 
de. ”Da er el meer dens Smerter 
øde,” Foerfom, ssimmeltegn, et. 
vimmeltegn, I: Stiernebilleder i Dys 

Zimmelvei, en, V. til Sims 
Zimmelveir, et. 

orm. ”Hvad fandant Simmelveir, 
dan Stotm forvoldte.”" Holb. P. P. 
ielſt, adj. ſom horer til, tænfes 
i Himlen. Vor himmelſte Fader, 
l. ſeg ſtion, yndig, fuldkommen. 
neiſft Syn; en himmelſt Pige. 
serige, et. JIsl. Himinrikt.)] 9. 
mmel, 2. At fomme I 33. fortiene 
ige. figurl. det hoieſte Gode. Et 
Jorden. ”Mands Villie, Mande 
ige.“ Ordſpr. (J Bibeloverſ. fore⸗ 
jævnlig ; Zimmeriges Rige.) 
f. hiin. 
iden, pron. indef. ſom udtrykker 
digt Forhold imellem to, gienſidig 
af to, De elgte, agte hinanden, 
te hinanden, "Deres Blik hinan⸗ 
de, under'glade Zavnetag,” Thaa⸗ 
re fif hinanden il Ægte, De ere 

Seng med Simmel (3) 

sims 

) borttage en 

ſterkt Uvelr 

ges derimod ofte hverandre; mer tog i 
ledes, at hinanden ridt træder i Sted 
der hvor Forholdet nærmeft tænkes ime 
lem hver to af de flere. F. Cr. Alle 931 
hinanden (cl. hverandre) Haanden. (ir! 
pron. recipt. fig.) 

sind, en. pl.-er, [Jél. Hind.] £ict 
tens Sun. Deraf: Sindkalo ; (Colditz: 
modſat: Ziortekalv. | 
Sindbar, et. pl. d. ſ. en Buftrart, : 
ſammes BærsFrugt, Rubus Idæus Der 
af: oindbarbnft, gindbeereddike, Sint 
ærig ”; 0. 0 

inde, en. pl. -r. [Itt. Himna; « 
hima, hema, tegere. Sv. Hinna.)] ca 3 
get tynd Hud, hvormed noget overdrag 
Zinde paa Melk. En 3. over Øiet. pu 
nehinde, Tarmehinde, = Zindeſveb. 
inde, der "omgiver noget ſom et Cre 
hindevinget, ad). hindevingede Inject 
en Claffe af Inſecter, hvis Vinger ha: 
en pinde eller et Flor. Hymenopter2. - 
bindet, adj. fom har flere, mange Hinder 

inder, en, ud. pl. det, fom anti: 
en Tings, en Handlings Fremgang. 2 
giere inder i noget, være cen tf. Zinder 
At rive det ftærte Baand itu, fem free: 
mes fun vs — grimaan, = bin: 
derlig, ad. om er tit Hinder, form ha: 
dverr, opholder, ſtandſer. (Moth.) 
indre, v. a. 1. giore Hinder i, få 

Hinder. At hindre ecn i, fra noget. ”$ 
funde vel hindre dens Udbrud; mes 

borttage dens Grund.” O. Guldbers. 
såindring, en. på -er. det, ſom hintrar 
volder Hinder. At hæve en Vaunſtelighet 

indring, overvinde en AR 
ftand. (jvf. Danftelighed.) "uden FA tt 
ver Vanſtkeligheden t. Sindring, cg utcå 
Klogſtab Sindringen t. Modſtand. Ererer 

Singft, en. pi- er. [I. Hengſt. Ex. 
Hingst.] Hannen Blandt Heftene, fear 
længe den er ugildet. = Singſtſel, d. 
Føl af Hankiennet. 

sinke, v. n. 1. lamme, halte. 
(2. hinken.) 
iord, en. pl. -e. [Sl Hidrd] å 

ſamlet Flok Qubeg, (i bct mindge af 1: 
Hoveder“ Moth) fom græffer p. få Mar, 
di: vrides KAAS SANS 5 sål 
yrde føger efter fin Ziord.“ €; . 

12. En Avæghiord, Faarchiord,, (Ge 
hiord. D. B. i Kong. 20. 27.) ”Eictz 
ér iord uden broget Nød,” Ordfpr. >: 
blandt en Mængde er altid nogle Elcttc.) 
[Om Heſte, Spiin 0 vilde Dyr brug: 
fie Ziord men Slof,] 3orddrerg. 
en. ſ. Zyrdedreng. Zior 60. 
Hund, ſom følger med Siordcüz fra: 
hund, iordran, en, Tyveri uf rss 
p. Marken, D. Lov, VI, 45. 4. f Bisp 
Feran, dbiordrig, adj. hwor melge Gi: 

Rotb. 



Hiordvanc— Hiſtoriemaler. 

ides, qvægrig. hiordvant, adj. v. 
int til at følge med Giorden, (Moth.) 
ordviis, adv. i Hiorde; hver Mord for ſig 
Siort, en. pl. -e. IJsl. Hidrtny] .å 
lægt af vilde Pattedyr, hvis Kioed ſpi⸗ 
É; fornemmelig den førfte Art af ſamme, 
, Kronbiorten, Cervus elaphus. (f. Daa- 
tr, Dåchiort.) =— Deraf: Ziortehorn, ct. 
. af en Hioxrt. ztortejagt, en. Jagt efter 
iorte. Siortekalv, en. Diortené Unge af 
antiøn. jortelæder, et. Læder af. 
redet Siorteſtind. Siortetabel. 3ior⸗ 
tekke, cen. raſpet Diortehornmg cd. ph. 
sortertaFBer forſtaaes derimod Jakkerne 
L Spidſerne Enderne) p. Hiortens Horn. 
iortetaig; en. v. fl. mL en, 
gSirſe, en. ud. pl. en hos .08 fielden 
met Plante, hvis Frø anvendes -t, Meel 
j Grøn. Panicum miliaceum. Deraf: 
irfegrpn, 3 born (Hirſens Frokorn), 
irſemcel, Sirſevelliug, o. . 
ssiffe, v. a. 1. IJol. hisa.] drage, hale 
Veiret ved Tong. (ſ. heiſe.) At hiſſe en 
ak op paa Loftet. FE . ' 
Ziſſet og bi , adv. " p. htint Sted, paa 
ſiernt, sl, flernere Sted (i Modfætn; 
( her.) Ziſt i den anden Stue; hiſt oms 
ei Baden; hift ude paa Marfen; hiſt 
a, hift henne. ift op her, allevegne 
nkring, her og der. ”Man bringer hiffet 
id Jarl Hafonß Liig.” Ohlenſchl. (Ziſſet 
ruges, iſcer i Taleſproget, fieldnere ; og 
eft for: i den anden Werden, i det tib⸗ 
immende Liv. Baade her (p. Jorden) og 
iſſet.) ”Bi vide dog, at vi hiffet ſtulle 
ane den ſamme Gud, i hvem vi her leve, 
res øg ere.” Mynfter. | i 
sSiftorie, en pl.-r. [Lat, historia.] 1. 
indfærdig Fortafling om noget, ſom bas 
fdraget fig, om Begivenheder. - At fors 
elle en så. At ſtrive et Lands, den danſte 
siftorie. ”Sikorier lære vi itte.“ ("en 
ufe.) pl. Siſtorier bruges I dagl. Tale 
gſaa for: - opdigtede" Fortællinger. 2. 
ing. Siſtorie og tfær beft. Ziſtorien br. 
rr: aa) et videnskabeligt Inddbegeb af. his 
briſt Ktundſtad, Hiftorie ſom Videnftab. | & 
tfrudere, lægge ſig efter Siſtorien. At læfe 
holre Forelæsninger over) Siftorien. Pro⸗ 
éfor i 3. og Geographie. b) hiſtoriſt, 
erteſlende Konft. At tage de Gamle til 
Renfter i Siftorien. — ——i „en. 
zog, ſom indeholder hiſtoriſte Fortollin⸗ 
er. Ziſtoriezrandſter, en. den, ſom 
xgger fig m. Flid efter Hiſtorien, og ifær 
'uterer den i dens Kilder, En lænd sis 
toriegrandſter er ikke altid en god Hifto⸗ 
ieſtriver. giſtoriegraudſtning, en. his 
oriſt Studium. hiſtoriekyndig, adj. 
om er vel hiemme i, ell. tilgavns har lært 
siftorien såiftoriemaler, en. Ch Mas 
er, hvis "Fa er af male enneftelige gr 
furer, Optrin og Hardlinger. hiſto⸗ 
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Hiſtoriemaleri — Hinltiede. 
riemaleri, et. hiſtoriſt Maleri. Siſto⸗ 
riemalning, en." den Deel af Malerkon⸗ 
ften, ſom gaaer nd paa hiſtoriſte Male⸗ 
vier. iſtorieſtriver, en. den, ſom forfat> 
ter hiſtoriſte Stvifter, En god, flet Ziſto⸗ 
rieſtriver. Siftorieffrivning, en. 5 Sis 
ſtoriker, en. den, fon ev hiftoriefyndig; — 
biftoriff,. adj. grundet i, hørende til, ved. 
fommende Siſtorten. Siñorift Sandhaͤd; 
biftorift uk, Fortælling; et hiſtoriſt 

krift. Den biftoriffe Tidsalder (hvorom 
man har pautibelig, hiſtoriſt Kundſtab.) 
Gt hijtoriff Materi 3: det, hvis Gtenſtand 
fornemmelig ev menneſkelige pandlinger.. 

Sitte, v. a. 1. [3. bitta.] komme uformo⸗ 
dentligen, p. én uventet Maade over noget, 
uden at ſage det. At hitte noget, ſom cen hav 
fabt, ”SitterWand noget, da ffallhan dett. 
forſte Kirkeſtevne oplyſe, og fige hvad han 
—* D. Lov. ”Man finder det, man 
øger; man hiftev det, fom man bændels 
ſesviis fommer' over,” Sporon. — De 
bruges, iſer af. Almuen, hitte i alle: Til⸗ 
fælde for: finde; f. Ex. at hitte Vei, hitte 
nd af noget, hitte Rede i, hitte hiem, 0; 
fi v. At hitte noget op, hitte paa noget 
2: opfinde, finde paa (et Raad, Anflag, en 
etſt, 0. 0.) »Et Raad hun hitted op til⸗ 
ſidſt; det var en Tille Avindeliſt.“ C. Fri⸗ 
mann. = Sittebarn, et. pl. Zitteborn. 
et udfat Barn, et fpædt Barn, ſom hittes, 
og hvis Forældre ere og ville være ukiendte. 
Sittegode, et. Gods el. Penge, ſom hits 
tee af nogen, der ikke er Eieren. (D. Lov. 
V.9.) Bittelon, en. d. ſ. ſ. Findeloan. 
( D.e. V.9.a., I 

såiul;, et, pl. bd, ſ. [IL Hiol. A.S. 
Hweol.) en Kreds, et kredsdannet Red⸗ 
ſtabd, fom fan drefes om en Arel, og-ved 
fin' Bevægelfe fan tiene til at færte. andte 
Ting i Gang. Mellehiul, Vognhiul (ofteſt 
flet hen: Sul; at'flinge et Hiül (Moth) 
3: hugge det til; at' beftaae ef SZiul.) Rofs . 
kehiul, Plovhiul, er. viunlaxel, en. A. 

hvorom Hliulet dreier fig; fi Cr. Vogn⸗ 
axel. (f. Axel.) hiulbenet, adj. ſom hav 
rummede Ben, med indadvendte Knee. 

sSiulbeflag, et. Jerndeſlag paa et Vogn⸗ 
hiul. .Sinulbænt, en, ”Ct bredt Stykke 
Træ, hvoraf Fælgerne t. et Hiul ophuggeo.“ 
Moth. Siulbor, en. Bør eller Kaſſe, 
m.ct Hiul under, v. Enden (ell. i Widten) 
hvorved en Byrde trilles frem. iul⸗ 
doppe, en. p- r. de Nagler, ell. Pinde, 
hvorved Fælgené ſammenfoies. (Moth.) 
Siuldrev, et) Et mindre Tandhiul, der 
bevæges af ell. felv bevæger et ſtorre. (Og: 
faa det ſaakaldte Stokkedrev kaldes Drev 
ell, Siuldrev) iulege, en. pl.-r. de 
tynde, runde Stoffe, ſom befæfte Vogn⸗ 
hiulets Krede eler Fælgerne til Navet. 
miulfælge, en. pl.-r.f. Sælge, Siultiæde, 
"en, Sperrekicede t; at hindre Hiulenes Rul⸗ 
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Hiulkicede — Hiorne. 

i —— et. p 
ræ, hvortil Fælgerne p. Vognhiulet bes 

fæftes v. Egerne, og hvorved Hiulet dreier 
fig om Arelen. Siulnaver, ét. Bor t, 
at udbore Hiulnav med. (Moth) iul⸗ 
lov, en. En med: Giul forſynet Plov; 

modſat: Svingplov. . Siulrand, cn. den 
vderſte Rand p. begge Gider af Hiulfel⸗ 
gen. (Moth.) Biulring, eg. En Jern⸗ 
ring, ſom lægges om Hiulnavet. iul⸗ 
rof, en; Spinderok, m. ſremſtagende Hiul, 
forſtiellig fra Opſtander⸗Rok, hvor Hiulet 
ev Gefæltet imellem det opſtaagende Zræs 

vært. (8. 6.0.) 
Jern , ſom lægges uden om Hiulfalgerne. 

Ziulſtive, en. rund Stive i viffe Slags 
KSambiul, 3iulſkuffe, en. ( Amberg.).ſ. 
tvinge Ziulſpiger, inlſom, et, 
øm, med ſtore Hopeder, hvormed Hiul⸗ 

Finnerune ſlaaes faſt t. Felgerne. Siul⸗ 
fpor, st. pl. d. f. Spor, ſom Vognhiul 
efterlade t Veien. =Siulfpænde, et. 
Rummet imellem to Hiul, der fidde p. een 
rel. Ziulſtol, en. Et Stykke Zræ 
en. Tsmmer, hvoraf Hiulfelger tilhugges. 
(Moth. fogiulbænt,) Siulſom, et. d. 
fh Ziulſpitzer. Siultand, en. udftaas 
ende Tand ell, Zap i Randen af et lille 
Kamhiul, f. Er. i Uhrverker.  Siultap, 
en. Tap i et Møllehiul eller andet ftort 
Maſtinhiul. Siultvinge, en. Indret⸗ 
ning til at ſtandſe Hiulcnes Lob ned ad 
BVaffÉer. " (Radſperre. Amdergs Dvdb9g.)- 
Siultemmer, ct. Træ, fienligt t. Vigys 
biul og andet Vognredſtab. . giulvæ 
et. Samling af Giul, hvorved noget dri⸗ 
pes. (I. Raͤderwerk.) 

4. Sive, v.n 1. (har.) . drage Aanden 
m. Befvær, (I. keiehen.) 3. drages m. 
en ikke heftig, men langſomt ſpcekkende Syg⸗ 
dom. fun har længe hivet, inden hun blev 
alvorlig ſyg. — Deraf: given, en. ud, pl. 
… 2 55iye, v. a. 4.-kaſte el. ſlynge noget 
Tungt m. Magt fra fig, el. ud af et Rum. 
(færd. i Skibsſproget.) At hive, noget over 
Bord, ud i Søen. 2. At hive-p. Anker⸗ 
tonget 2; drage det ind, naar Ankeret lettes. 

Siorne, æt. pl.-r. [X. S. Hyrn. Jel. 
Hyrning, Huushisſrne.J 4. den yderfte 
Spids af en Vinkel, fom to fammenftøs 
hende lige Linfer danne. ZSiarnet af en 
Gade, af et Huus, (en Stue. At boe paa et 
. At afftumpe, afrunde et Sierne. 2. 
Kant el. Strøg af $immelen (f. Sims 

elbterne) ell. Jorden. Vinden har længe 
aget i, blæft fra dette Slørne. Hver lob 

i fir 3. Fra alle Verdens Sierner. ”Zil 
alle Zierner fan han frit fig vende, og 
fare ſtoltelig I Mag fra Jordens ene til 

. É 

såiulffinne, et. fladt neſt 

nefrog, en. et Stuchtørne. 
muun, en. Mauur, fon danner Hiornet 
en Bygning... Sioruepille, en. V. ſ 
ev fat i et Dlstue, hierngret, adj. fom« 

e eb ret Hiern en ret Vinkel; vinklet 
(Moth.) sfiorneffab, et. &. ſom er mk 
vetter t. at. ſtaae i Hiornet af cn Stre 

ſtue.). isrnetand, en. 
de fire Tænder imellem Forteraderne 
Hindtœnderne; Dientand. Sie rucvia 
due, et. B. puaa det afſtumpede Hiernee 

—78 — pl.-e. (96k Hopr. 6. H : ' o sen. p MT 2 é opr. e le 

T. Paufen.] en.p. eet Sted ſamlet (1. cx 
dynget Mængde, ſaaledes ſom Tilfælde fa: 
ført den ſammen, og uden Bibegrcbem £ 
den. (jvf. Denge og Slok.) En SX, 
neffer. ”Da tog han Folket, og delcde al 
tre Sobe.“ Domm. 9.43. En for $. Se 
ger laane p. Gulvet. At ſanke noget i go 
færtte Kornet i ob. (ſ. Tr ) & 
Steenhob. “0b er det almindelige 1: 
tryk p. en ſamlet Mængde, uden Bikcar: 

e om, hvoraf den beſtaaer, cd. hvorledes der 
er famlet,” Miller. (jvf. Dynge, Stsbel, 
”SRan figer. ogſaa en ob Menncſter, t 
e. en Gamling af Menneſker uden Tic: 
og Henſigt.“ Sporon. — Zoben, tru tin 

ob, bruges for: Almaen, Wængtcn 
”Zen vantundige s$0b.” ”Ferrufics 13 
begribe, at den fande re ikke beſteact 
BSobeuns Bifald.” Sneedorf.Deres bem 
melige Lerdomme ftiulte de for den flen 

30b.ꝰ Baftholm. "Ogfaa Freten Gar kr 
Helte, ſtiondt Zoben beundrer dem x:3 
bre.” Engelst. = IJ obetal, adv. tha 
Mængde, ”Landet bar Frugt i gobetsl 
1 Mofeb. 41.47. — hobevis » edv. i ſat 
ſeilte Hobe, i endeel, I manage Oobe. 

Soboe, en. pl.-tr. [Fæ. bautbois.) < 
Slaͤge blæfende Tonerebſtab. — s$0bvi 
en pl.-er. den, fom forſtager at fpide Mi 
Hobor. og udøver denne Konſt. . 
2ef, et. pl.-fee, [ISL TX. og So. Ad. 

1. Gamlingen af de til en regterente ar: 
ſtes ell. en anden fyrftelig Perfens Fer: 
lie, Nagd, Guusvæfen og Mellening Te 
vende Perfoner. Voffet far. forfate €!: 

* 



- Hof. 

ben. At fede en Betlening ved. Soffet. 
Kongerne holdt tilforn Sof, fnart paa ct 
Stot, ſnart p. et andet. — Ofte br. det, i 
politiſt Betydning, for: Regiering, Stat: 
Det franſte, det engelſte $. Diſſe offer 
ſluttede et Forbund. 2. J nogle ſammen⸗ 
fatte og afſtammende Ord forandres futil 
v, f. Er. Sovarbeide, Sovgaard, Zov⸗ 
mert. Squcri, 0. fl., hvor Ordet of har 
ten ellers ikke brugelige Bemerkelſe: Her⸗ 
regaard. — Saaledes figeé ogſaa: til Sove, 
ved Sove 3: ved Hoffet. Alle have 
enffe fil Zove ride. — Ti tiener t. Sove 
ce cen Mands eykke.“ Ordſpr. Men hos 
Nimuen:z paa Herreggarden, ell. ved Hov⸗ 
arbeide. At møde til $ove, pisie, fane, 
terſte til Sove. jvf. ogſaa SZobning. = 
Sofadel, en. Adel cl. adelige Perſoner, 
om føge Hoffet, have Adgang til Hoffet. 
Rahb. D. Zilgt. H. 620.) 58ofbetie⸗ 
sing, en, Betienipg ved et førfteligt Hof. 
zofbetrent, en. den, fom har en Hofbe⸗ 
iening. Bofbroder, en. i ældre Strif⸗ 
æ: den, ſom tiener t, Sove m. en anden. 
FEn af Hertugens Jrænder flog fin 3of⸗ 
moder thiel.” Vedels Saro.277. of: 
vigter, en, ben, ſom er fannet f, at ſtrive 
Bers t. Hoffeſter, t. fyrſtelige Perfoners 
Fedfelédage og deslige Anledninger, eler 
om gior "dette efter Beſtilling. of: 
iregt, en. En pis Dragt, fom bruges af 
sem, der. ere ned ell. have Abgang t. Hof⸗ 
et; Hofklædning. 
rede ved Hoffet, ſom en af Kongens eller 
Freftens Hoffolk. ffeſt, en. Feſt, 

doitidelighed v. et Hof. Soffolk, n. s. pl. 
Folk, ſom ere ved Hoffet, høre til dets Be⸗ 
iening, til Fyrſtens Oppartning. of⸗ 
ruentimmer, et. F. af hoiere el. ringere 
Ztand, ſom er i Tieneſte ell. til Opvart⸗ 
ting v. et Hof. (Hoffruentimre af fornem 
Stand faae Navn af Fofdamer, Soffrøz 
ener, Bam efener.) " sofgaard, 
mm. ſ. Zovgaard. Sefgulv, et. G. i 
t Glot, i voſverelſer. ”Veien var fag 
æn og glat, ſom et Sofnulo. Bagg. 
Sofgunft, en. Yndeft, ſom cen nyder v. 
Doffet, hos Forſten. (Kahb.) ofhold, 
t. cl. Zofholdning, en. alt det, fom 
ører £. et Hofẽe ell. Hofſtatens Underhold⸗ 
ting. Schytte) Sofjunker, en, til 
orn: en ung Adelsmand, ſom giorde Hof⸗ 
ieneſte; nu en blot Titel (ligeſom tildeels 
nange flere lignende Embeds⸗ og Nangs - 
Titler: Hofchirurg, Gofjægermefter, Hofs 
æge, Hofmarſtalk, Dofpræft, m. fl.) of⸗ 
lædning, en. og Zofklader, pl. d. f. f. 
3ofdraũt.  hoftlædt, adj. kicedt i Hoſ⸗ 
ragt, el. i fine bedſte Aleder. ”Bonden 
jar værft af fin egen Søn, naar han blis 
er hoftlædt.“ Ordſpr. (Moth.) Sof⸗ 
ryber, en, den, ſom i Voftieneſte har 
ant ſigt. Krybeti. “'En gammiel Zof⸗ 
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ci fore Efibe var hans Gag; ikke 
net,” Wandal. 

zSofembede, et. Ems "$ 

folk; Hofcabaler. 

betient v. Hofholdningen. 
en. Hofmand, der ſmigrer for den Fyrſte, 

fuld, 

of. 

Bryder, her ved Frillegunſt havde giort og 
befæftet ſin Lykke,” Rahb. (Fortæl. IL 21.) 
Sofkryberi, et. frybende Sind, lav Smi⸗ 
ger, fom læres ve Hoffer. Sofkryberi f. 
de Mæpgtige, ell. Jacobinerkryberi f. Pobe⸗ 
len.” Rahbet. Soflehn, et. Lehn, ſom 
overdrages cen f.. Hoftieneſte, e. d.“0f⸗ 
lehn el. reslehn.” Schytte. (Indv. Reg. 
11,456.) Soflevnet, Zofliv, et. det, 
at leve v. set Hof; Livet, Levemaaden, fom , 
føres v. Hoffet. (Moth.) ”Xt bygge eler 

Sr ofleve 
Bofmand, en. den, ſom 

lever v. et Dof, ſom forftaaer vel at ſtikke 
fig i Omgang m, Fyrſterne og de Store. 
Gan ér en fældfommen, en fiin 83. Zof⸗ 
maneer, en. ſ. Zofſtik. ofmarſkalk, 
en. En fornem Vofbe ient, ſom foreſtaaer 
hele Hofholdningen (ogſaa: Overhofmar⸗ 
ſtalk.) xsofmefter, en. ſ. Sovmeſter. 
Bofnar, en. Cr lyſtig Perſon, ſom Fyr⸗ 
ſterne fordum pieiede at holde ved deres 
Hof, for at more dem v. Skiemt og Vit⸗ 
tigheder. ofpoet, en: Hofdigter. 
»Digt, Sladder, meer end af den bedſte 
Sofpoet.“ Evald. Sofpog, en. for⸗ 
agteligt Udtryk om unge Hoffolf. ”Duuns 
hagede Sofpoges udgluffende Eiendom. 
Rahb. ragt, en. Pragt, ſom fin⸗ 
ber Sted i Levemaade, Forlyſſelſer og Hsis 
tideligheder v. et Hof, ”Tabt i Zofpragt, 
Adſpredelſe og Regleringsſovn.“ Baggeſen. 

ofpræſt, en. P-æft, fom er anfat til at 
holde Gudstieneſte v. Hoffet. (f. Slots⸗ 

Sofraad, en. En Rangtitel, præſt.) 
ſom her til Lands ſielden uddeles. Sols 
ret, en. En Ret, fom tilforn var Hoffo 

rænter, pl. Ræns 
fer, ſom opſpindes v. et Hof, blandt Hof⸗ 

Zoffinde en. pl.-t. 
den, ſom gior Hoftieneſte; en Hoftiener. 
Hvitfeldt. Colding. fordeldet. 8of⸗ 
alt, en. En liftig, uredelig Hofmand. 

30fſtalken det. vel ſnart f: Fyrſten ſtal 
forblomme.“ Bording. (Tit, en. den 
ved et Hof indførte udvortes Skik; Hofs 
Ceremoniei. Zofſkriver, en. RNegnffabes 

ofſmigrer, 

kets Værneting. 

han tiener: ”Hvor meget Ondt have så 
ſmigrere kommet afſted.“ Engelst. of⸗ 
nog, en. foragteligt Ord om en rænfes 

hyklende og fmigrende Hofmand. 
Sofſorg, en. Sotgedragt, fom anlægges 
v. Hoffet. Sofſprog, et. udtryk og Ta⸗ 
lemaader, ſom iſcer ere i Brug v. Hoffet. 
»Som Somand fra Ungdommen, havde 
han ikke lært Sofſprotget. Wandal. Den 
Mistanke, at hans Yndeft og Agt var at 
vinde v. Smiger og Soffprog.” Rahbek. 

ofſtat, en. alt det, ſom hører til en. 
yrſtes Hof, el. til hans perfonlige Op⸗ 

vartning og ft, Hofholdningen. Sofſæ⸗ 
⸗ 
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Hof — Hoffardig. 

der, n.s.pl. de v. et Hof, ell. v. Bofferne 
overhovedet herſtende Sæder. De franſte 
ofſeder. ”En Kiender ftræbte at godt⸗ 
giore, at Hoftone og ofſader juft ikke 
vare de bedſte og reneſte.“ Rahb. 
tiener, en. den, ſom tiener t. Hove, ſom 
hører t. Hoffolkene. (Moth.) ofti 
neri, et, / ufædvanl, Ord for 
m. Bibegreb om Ringeagt. ”Det forekom 
ham mere ſom Softieneri; end ſom Krige⸗ 3 
tieneſte.“ Rahb. (Fort. I. 274.) zof⸗ 

tieneſte, en. Forretning, Embede, Beſtii⸗ 
Ting v. et Dof. At være i 3. tage Zoftie⸗ 
neſte. (D: Lov, V.3.6.)" 3oftone, en. 
den ved et Hof herſtende Tone. (Rahb. D. 
TZilſt. I. 231. f. Ton)" —32 — adj. 
vant f. Hofllvet ell. til Hoftieneſte. (Moth.) 
Sofvei, en. Midler og Veie ft. hf opnane 
noget v. Hofgunſt o. d. Arene have Zof⸗ 
veiene Ord for at væres men hvad ſiger 
det, naar de fun bære t. Maalet?“ Rahb. 
ofvæſen, ét. 1. hvad der horer til et 
Sof, t. Hofholdning og Oofſtik. Zofvaæſe⸗ 
net' er ikke nu, fom i gamle Dage. 2. 
udvortes Hofmaneer, Hofmends Veſen. 
Gun har faaet Sofvæfen ſiden hun kom 
t. Hovedſtaden. = Af Bof maa desuden 
udledes følgende Sammenſotninger: Sove 
arbeide, et. d. ſ. ſ. Soveri. (f. nedenfor) 
ovbonde, en. . hoveripligtig Bonde. 
ovbud, ef. Bud, hvorved Bønder tilfis 
5 til Hovarbeide. 30vdag, en. 1. 

ag, paa hvilfen der glores Hoveri. 2. 
en Dags Hovarbeide. At giore viſſe Zov⸗ 
Sage om Aaret. o0vdreng, en. Dreng, 
m gior Hovarbeide. Zovfolk, n.s. pl. 

Bonderfolk, fom ere t. Hove 3: gisre Hov⸗ 
arbeide. Bovgaard, en. b. f. f. Hoved⸗ 
gaard, Herregaard. Sovkorn, et. n. 
s, coll. Sced, ſom avles p. Hovgaards⸗ 
marker. (V.6.0.) ovlade, en. Her⸗ 
regaardslade. (B. S. D.)0vmaal, 
et. beſtemt Maal ell. Deel i Hoveri. Hver 
Bonde har fit Sovmaal. (Moth.) ov⸗ 
mark, en. rt, ſom horer t. en Hoved⸗ 
gaard. Zopmeſter, en. (ſtrives ogſaa 
efter > 1. tilforn: en af Rigets ile ( 

ovmeſter. Ti⸗ ſte Embedsmænd; Rigets 
telen: Overhofmeſter op Overhofmefters 
inde bruges endnu undertiden for dem, ſom 
føre Overopſyn over en Prindſes eller 
Prindſeſſes Opdragelſe. 2. en Perſon, ſom 
"er antaget t. at underviſe og opdrage Børs 
nene t et Huus; en Huuslærer. ( Sieldnere 
bruges Ordet: Sopmeſterinde) ov⸗ 

reiſe, en. Reiſe, fom Bonden giaer i Hus 
veri; Hoverireiſe. ovſtald, en. Stal 
v. en Herregaard. (VB. S. O.) = Foveri, 
et. og Zovning, en. f. nedenfor. . 

Soffærdits, adj. fom ved udvortes Bram 
vil vphoie fig over andre, ſtolt og pragt⸗ 
fog. [T. hoffaͤrtig. Af hei (hoc) og 
det A.S. Fertb, Sind, Aand, Hp. (hvor: 
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Bof⸗ 

—— vå 

A.GS. Heahſerth,. bein —30 

ærdighet, 
oitheds utrer 

fæntte man v. Soffærdighed næræck 
Menneſtenes Adfærd; ved Soomdd mu 
meft p: deres Sind. Saaledes blev 50 
færdighed bet ſamme ſom -Seoragtighe 
matr alen var om vigtigere Gienſtarde 
Muͤller. — hoffærde fig, v. rec. heran 
fig, vife fig opblæft, ſtoit. (Coelding.) 

ofte, en. I. r. [X. S. Hype. 

Hufte. Sv. Höfſt.) den udvendige 3 
af det menneſtelige Legene ſom gier Da 
gången fra Siden og Overkroppen 1. fas 
5%, —* danneé — rt —8 

= hoftebruddeh ell. hoftelam. 9 bar 
vede en Skade eller Svættelfe i 7 
(hos Dyr: krydslam, bovlem.) x 
"led, et. Ledet, ſom forbinder Hot 
m. Laarbenet. uffe, er. 
fisdfulde Del, ſom bedælter Hofteder 
Softepude, en. P. ſom Fruentimmerit ð 
forn. bragte af lægge paa Hofterne 1m 
Sklorterne. hoftersrt, adj. vort : 
Lamhed ell. Slag i Hoften. 
en. pl. —r. de Baand, (om Holte Baart 
net i Pofteffaalen. (Moth.) ofteft 
en. den Huulning i Hoftebenet, Hvori x 
vedet..af Laarbenet gaaer ind. ft 
fmerte, Softeværk, en. Gigtfmerte i fø 
terne. haofteſtregen, adj. v. falde: de 
Heſt, hvis Hoftebeen er gaget af & 
(Moth.) . 
ofte, v.'n. 4. Char.) [985 og & 

hætta, desistere.) ſagtneo, forminditt 
lade af, (om Uveir, Regn; Snee,; og mi 
uperfonligen.) Nu begynder det at hoft 

oth.) 
1. 30ld, et. pl. d. ſ. 1. Sierningean: 

Bolde; det, af have fat p. noget. At 82%, 
fade Sold paa noget. 2. bet, (om bad 
noget tilbage, ”Der er et of £ Bardet 

3 

ſom Woddet er heftet —RXE 3. let: 
lig Adkomſtt. noget. At have SÅ p.t 
Gaard. (Moth, forældet.) 3. Stette, fæ 
ſcettes til ell. under noget. At fætte FR 
under et Guus. (Moth.) 5, Ophjeld ie 
(Cœſur;) Paufe-i Tale, e. de Moth. "8: 
danſte Smag i Vid og Sang et færd: 
o0ld, en egen — Smidth. 6. c 
Swerte, ſom man antog at kommt cf 
Blodets Standénfng ; Sting, Et 
Siden, i Bryſtet, Skulderen. (So. Hall 
7. en Samling, Afdeling, Flok af ene 
ner, ſom have deelt fig & flere, Dr oa 



Hold — Holde. 

le p. engang, men it fre Sold, ect 
tet det andet. (f. Ba pold. 8. Seale, 
d. At fee fit Sold til noget, tage Lcts 
heden å Agt. ”At jeg fan fee mit Sold 
, at hævne mig.” P. Tidemand. 9.3 
ære Danfk forekommer gold ogſaa for: 
agthold, Vagt, Befætning. "At forſom⸗ 
ce fir vold.” Vedels Gaxo. ”Han befatte 
orten p. Landftrædet m. et ſterkt gold,” 
mmeft. S. 228. (jvf. S. 439.) = holds 
ſt, adj. udholdende ſtadig; (tenax.) Moth. 
Adgæœntzs, adj ſiges om en Negel, der 
cd Befvær lader fig omdreie i Laaſen. 
Noth.) 
2. Sold, et. ud. på, 1. Styrke, Va⸗ 
ghed. Der er intet Sold i dette Toi. 
Pengevœrd, Metalværd i en, Mynt; 
ehalt. B. S. O.) 

olde, v. a oq n. imperf. holdt. (pl. 
ældre Skrifter hulde. ſ. Vedels Caro. 
33.) part. holdt; er holden, holdet. pl. 
låne. el. — 7 S. —* ér. 
alla.] .v. a. 1. egentlig: have fat p. 
ed Hæenderne, ell. p. en lignende Maade. 
t holde cen i Kiolen, under . Armen; 
olde noget i Haanden, i Munden, med 
ænderne,” med en Tang. At holde om 
taftet en Dre. Fuglen holdt det i 
lscrne, I Nebbet. 2. hindre fra at falde, 
ære, fatte. Stotter, fom holde et Huus. 
wælvingen holder fig ſelv. At holde ſig 
. noget. At holde paa noget, p. cen, ſom 
r nær ved at falde, (Maaſtee hertil fan 
enfsres Udtrykket: en holden Mand (ogs 
ta: velholden) 3: velhavende, formuende, 
- Enarere derimod til ifte Bemarkelſe 
Jedfproget: Hug ere holdne Vare 2: nos 
et, fom man har. i Hende og maa bes 
elde.) -3. bringe noget (Ifær en Legems⸗ 
cel) ĩ en vig, noget vedvarende Stilling ; 
edblive at give noget en Stilling, Nets 
ing, el. at være i en vig Forfatning. At 
olde Hovedet lige, Kroppen i Ligevægt, 
olde Haanden frem, for Zinene. At holde 
øget op p. en Stang, holde noget i Bel: 
et, holde Hovedet over Vandet. At holde 
andevelen (3 blive paa den.) At holde 
Niddelveien, Bolde Takt. Skibet Fan ikke 
olde Søen. Üt holde Porten luftet, holde 
n Stue varm. "(At holde Sengen 5: ligge 
Sengs af Upaſſelighed.) Den Syge maa 
adnu holde Sengen. At holde (bevare) 
øget ftiult, hemmeligt, At holde fig ro⸗ 
ig, tapperz holde fig færdig t. noget. At 
olde Fred m, fine Naboer (leve i Enig⸗ 
cd.) Gan vil ikke holde Fred. 4. hindre 
ra'at tomme loas cl. afſted; fvinge, tæmme. 
Der noget er, ſom holder mig 
te i min Kiortelflig. Bagg. San funde 
fe bolde Heſtene. Jeg funde iffe holde 
am længere-(3: faae ham t, at bie.) Han 
unde iffe AG: fig (fra Udbrud af en Liz 
cuſtab.) Ar holdet Ave, i Avang, i Tom⸗ 

i 
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"me, At holde fin Mund (tie ſtille. dagl. 

Daglig Tale.) At 
bol 

holde def m. cen i Arbeide, i 

og trœf⸗ 

Holde. 

T.) 5. have indfluttet, hindre fra at kom⸗ 
me ud. Xt bolde cen i Fængfel, holde cen 

Å fine Snarer. Karret vil ikke holde Vand. 
»Sonderbrudte Bronde, ſom iffe funde 
olde Wand,” Jer. 2. 13. Stuen holder 
kke godt Varme. Denne Sygdom har holdt 
ham f-en heel Maaned. At holde een hiem⸗ 
me, inde. At holde fig inde, holde fig -p. 
fit VBærelfe. — At holde noget hos fig ſelv 
a: ikke tale derom til Mogen. "De holdt det 
Ord hos fig felv.” Marc. 9. 10. 6. hindre 
i fin ordentlige Sang, opholde, At holde 
fit Veir. Modvind holdt os der i otte Dage. 
7. ſyſſelſette. Dette Arbeide vil holde mig 
et Aar. 8. forfvare; holde Stand, gisre 
Modſtand. Fæftningen fan entnu holde fig 
længe. San holdt fig t. det yderfte. (Og⸗ 
faa om den, fom er i en el. anden Forle⸗ 
genhed,) 9. have, bruge p. en vedvarende 
Maade; vedligeholde, underholde. At holde 
fBenftab, Omgang, Samqpem m. een. At 
bolde en Samtale. At holde Maade, Or⸗ 
en. i noget. At holde (holde over) en 

gammel Skik. — At holde Huus for cen 
3: beſtyre hans huuslige Indretning. f. 
sSuusholder, Zunusholdning. (At holde 
Guus, holde ilde, flemt Huus med noget, 
med cen 3: behandle ilde; overſtiende; 

holde. aabent Bord; 
de mange Tieneſtefolk. At holde Kudſt 

og. Tiener; holde en Rideheſt. At holde 
en Son i Skole, v. Univerfitetet. At holde 
fig felv, m. Koſt. At holde Avifer,, Uge⸗ 
blade (anffaffe og betale dem f.en vis Tid.) 
10. udholde, vedblive i en, Handling. At 

Spil, o. d. 

(være ham voren. Moth.) 11. beholde, 
bevare. Dette Toi holder iffe Farve, hol⸗ 
Der fig ikke I Vaſten. Dette Træ brænder 
ſnart ud, og holder ikke Varmen. At holde 
Fred med Naboerne. At holde cen i Live. 
(Det var det enefte, ſom holdt Livet i ham. 
dagl. T.) At holde noget i Xre (3: vife 
Agtelſe imod; ære.) ”Derfom J Konger 
haver Enft t, Throner og Scepter, da holder 
Viisdem i Wre.“ Viisd. 6.22. 12. inde⸗ 
holde, indbefatte. Dette Stykke holder 10 
Alen. Mynten holder to Lod fiint Solo. At 
bolde Maal, holde Prøve (3: have fit rette 

aal, ftaae fin Prøve.) 13s foretage, udføre, 
ifær p. en offentlig Maade, ſom Næringés 
vei, ell. m. Heitidelighed. At holde Kro, 
Vertshuus, Kaffecbuué ; olde aaben Bob; 
holde Stole, (fi rohol Skoleholder, 
0. —8* At holde Marked, Auction, Ting, 
Ret, Monſtring, o. f. v. At holde Baller, 
Concerter (naar de ere offentlige, ikke i 
Privathuſe.) At holde Vagt, holde et 
Slag; holde Bog (2: Regnfiab) over noget. 
At holde Juul, holde Paaſte (helligholde.) 
At holde Bøn, Prædiken, Faſte, Meſſe. 
Ut holde en Tale, At holde Bryllup; holde 

3 



, 186. behandle. At 

r 

1, Holde 
! 

fit Indtog. "De holdt Hoitid I fyv Dage,” 
Rehem. 8. 18. 14. opfylde. At holde fit 
Løfte, fit Ord; holde-hvad man har lovet. 
At holde Ord (efterkomme fit Tilſagn. ſ. 
vedholden.) 15. efterkomme, efterleve. At 
golde Guds Bud; holde Loven; holde 

rd, holde fit Lofte, "Du ſtal holde og 
giore diſſe Skikke.“ 5 Moſeb. 16. 12. At 
holde en Pagt, en Eed. (Matth. 5. 33.) 

elde fine Børn, Tiene⸗ 
ftefolt godt; holde cen fom fit eget Barn. 
A7. anfee, agte, vurdere, (med — 
for.) Jeg holder den for iykkeligſt, der 
ikke veed af noget Sag, at holde noget 
for rimeligt, for ganſte Muligt. pan blev 
længe holdt for dod. ”Han holdt hende 
for. at være drukken.“ 1 Sam. 1. 13. At 
holde fig for god t. noget. At holdes for 
en ærlig Mand. fan holder fine Vare f. 
heit. (I D. Bibel forefommer det uden 
præp. med pron. ſom. F. Gr. ”Xt holde 
cen fom en Fiende.“ 2 Theſſ. 3. 15: jvf. 
No. 15, 
unde henføres.) At [holde for, absol. 

- 

£ 

* 

is 

mene, antage. (f. nedenfor C.) 18. vedde 
om, fætte ud til VBeddemaal. Jeg vil 
holde ti mod een. Jeg holder paa ham, 
paa hans Gaand.a: jeg vedder, at han 
tinder, SFliere Bemarkelſer 1 entelte 
Tilfelde finde Sted, hvor dette Verbum 

. far Præpofitioner efter fig. (ſ. neden⸗ 
for.) B.v.n. 1. have faft Gammenhæng, 
enten i ſine Dele, eller med andre Ting; 
have Styrke, Varighed. Denne Kalt, Liim 
holder (binder) godt, Toiet feer godt ud; 
men Farven holder ikke. Dette Toi, diſſe 
Stovler vil iffe holde længe. Iſen holder 
itfe at gaae paa. Zraaden holder ikke at 
fye med. — recipr. holde fig, bevares fra 
Fordærvelſe, Forraadnelfe, Kiedet holder 
fig ikke længe I denne Hede. 2. giore Op⸗ 
hold, ſtandſe, ikke gane, fiere, reiſe videre. 
Her vil vt holde cen Times Tid. Vi tan 
holde (m. Vognen) under Zræerne. Vog⸗ 
nen holder for Døren. fan [od Vognen, 
Heftene holde en hel Time. Rytterne 
holde p. Landeveien. 3. ſtyre med Vogn 
og Hefte t en vis Retning. So til Si⸗ 
den! hold længere frem ad! Bi bold efter 
de andre Vogne. At holde af til Bens 
fire, til Hoire (Side.) At helde ad fig, 
(2: til Venſtre), holde fra fig (til hoire 
Side.) At holde om fi en anden Gabe. 
4. vedblive, holde ved. Det har nu holdt 
at regne i otte Dage. C. Med Præpofis 
tioner: At holde af, v. a. eljte, ynde, finde 

- Behag i (naar Talen er om ringere, mins 
bre vigtige Gienſtande.) ”At holde af br. 
i Hverdagstalen om at udtrykke en Lyft t; 
noget, fom denne i Hverdagslivet yttret fig. 
Man holder ikke af Gud, Bædrelaltdet, 
ren” 0. f. ve, men man holder af Lægs 
ning, Bpil, af fine Forældre, Børn, 0. f. 2.” 

vw 
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hvortil Talemaaden maaſtkee 

hf . Holde. 

Muͤller. — holde. for, act. den 
antage, være af en beftemt Mening. " 
holde for udtrykker et poa Eftertenkais 
beroende Ondemme, uden noget tilf 
Bibegreb af Vished cl. Tvivl; mat 
m. Antydning af ſtorre (fubjectiv) Vista 
end at mene.” P. E. Muller. (jvf. A.i 
— holde for, v. n. tages i Brug; caål 
gielde, ftraffes for. Gan maa holde for 
enhver Leilighed. (dagl. J.) — dej 
v.a. hindre fra at komme til, afholde fo 
Ogſaa recipr. At holde fig fra fict Se 
ſtab, ſterk Drik. — At holde ern fre 
figurl. lade opdrage, oplære. AS hole 
frem 3: vife fig, tEke træffe fig tilbage d 
gade I Skiul. (Ivf. Vedels Saxo. 493.) 
holde imod, a) v. a. fammenftgne. 
eet Arbeide imod et andet. b) nentr. tin 
bre. Der er noget i Saafen, ſom bolt 
imod. — holde mde, act. 1. afhold⸗ 
at fomme ud af Huſet. 2. tilbagebes 
"el ville udbetale, - 3. tie med, iffe fremf 
Sold inde med ſaadan Tale. — hell 
med, v. n. bifalde, være paa cens Gin 
Deri maa jeg holde med ham. Jeg hg 
itfe holde med nogen af MParterat. 
holde op, a) act. forſinte. At holde ser mg 
in. Snat. (f. opholde.) b) nentr. ſftaat 
med. noget, lade af, opbere. Mer 
olde op naar Legen er bedſt. ODrdſor. 

Bort op at fpille, da det Stew mørk 
sat holde op fra noget: forefomme i 

. B. "De holde ikke op fro deres Gr 
ninger,” Gir, 16. 31.) gſaa impirg 
»Da han fade, at det holdt sp af rr 
bg hagle.” 2 Moſeb. 9. 34 — At 

"op anvendes] paa al Slags Virklonbe 
fom afbrydes; at lade af bruges ØM 
om menneſtelige Forfcetter.“ Måder. ) 
holde fig op over noget, fætte ud på 
fale tide om, kriticere. — At holde ove 
absol. haandhæve, folde i Kraft, i Auis 
elſe. At holde over fin Wre; Myndigded, 
fing Rettigheder. Ar holde over Sonsmt, 
over / gamle Skikke. — holde paa, act. ff 
lade fare, ikke give Slip paa; fpere sal. 
At holde paa en "Farve i Koreſpil. a 
holde paa fine Siætter, bølde paa es dl 
"Ming; holde paa det, man har. (f. pe⸗ 
olden,) — holde ſammen, v.a. £ 

. Er. At holde Hænderne fammen 2,8 
polde to Ting fammen 2: fammenlige 
. fpare. Xt holde ſanmen paa de Veng, 

man erhverver. b) neutr. bling fmnæ 
hængende, Karret vil ikke holde fam 
2. holde m; hoerandre, giore eet. — 
til, act. 1. holde, bringt ner tu. 3! 
Øvet til, 2. holde tiluttet. Ar hålde So 
nene til; holde Porten, Deren til. Å 
brive, ynde cen T, me at —*2 

rbeide, t. at giorc 3. , 
( — far Beca anbringe een t. noget. ——— 

t. Bogen, f. ef Den hb) nesir. 

… 

nn ad 



Holde — Holdfaſt. 

omme tidt p. et Sted. (dagl. T. f. Til⸗ 
Sy 2. At holde til I en Stue, ct Ve⸗ 
"at fædvanligenvpholde fig deri. (Moth.) 
[t bolde til med ct Fruentimmer (leve 19 
i cf ukydſt Levnet.) — holde tilbage, 

hindre fra at komme frem. Frogten 
dt ham tilbage. Gan har holdt Fade⸗ 
> Breve tilbage. 2. beholde, ei ville 

FANS ud. a) act. taale, uds 
eide holder han ikke længe 

fra fig. — 
e. Dette Ar 

b) neutr. og act. vedbtive med, ikke 
e op. At holde ud til Enden. Jeg vil 
nu holde denne Maaned ud. — holde 
… 3ct. hindre fra at komme ind. — 
de ved. a)act. holde over, hænge ved. 
holde ved gamle Sedvaner, Fordomme. 
;d dit Hierte holde ved mit Ord.” Ordſpr.“ 
2. At holde noget vedlige. h) neutr. 
re ved, ikke aflade; vedvare. De holdt 
Rat fønde hele Natten. Regnen holder 
nu ved. ”Krigen' holdt ved imellem 
ar diſſe Nadoftater.“ Guldb. B. Hiſt. 
803. (ſ. vedholdende.) 
[de fir, bruges derls egentl. f. Er. At 
ide fig (flette fig med Henderne) ved 
Ræftværf, Toug. At holde aft ved | 
* fig f "dede Fartøter, fienlige t. at føre Laſt. (for⸗ get. Deels ucgenti. om at værge, fors 

re fig (f. ovenfor Ro. 8,) eller om at 
te fig i en vig, vedvarende Tilſtand (m. 
NHL Præpofif, og Adverbiet.) F. Gr. At 
låe fig lige, rank (om Legemsftiffingen.) 
holde fig vaagen. At holde fig fiæft, 
vert, — At holde figfra noget (fine, und⸗. 
ar m. Forfæt, afholde fig fra.) ”Den Tal 
ide fig fra Viin og lært DriÉ.” 4 Moſeb. 
3. »Hun havde holdet fig-fra Mad halv⸗ 
ten Dag.” Holb. P. P. 

"bolde fig til, a) ſege ſoge 

457 ” Holdhage — Holt. 

aft. (B. S. O.) z3ldhage, en. et 
Ce af Jern, Mk. folbfe Hayer i 
Enden, fom Zommermænd bruge. (Moth. ) 

ar holde noget faft eller ſammen, eller 
hvorved Dele og Led heſtes til hinanden, 
30oldtag, et. Styrke i Haanden til at: 
holde faft p. det, man fager fåt paa, At 
have et godt Soldtag. (Moth.), 

bolden, adj v. ell. partic. af holde 
»Hug'ere holdne Vare.” Dedfør, 2. uftas 
der, i god Stand, fom ei har lidt Fab; 
(forenes ofte med heel. At være heel 'og 
holden.) ”Gan fom over m. holden Skib 
t. Jylland.“ Vedels Saro. 341. 3. En 
holden Mand 3. velhavende. -- 

aldiffree, en. En Skrue, der tiener til. 

AJ 

oldning, en. ud. pl. et nyt Ord, ſom 
deels bruges: om en god, rant Legems⸗ 
ftiling (det T. Haltung;) dels: om 
Fordelingen af £ys og Singge É et Maleri. 
3 dette Stykke er ingen: god goldnin 

Bolde! Udraabsord, hvorved man bys 
der cen-at ſtandſe. i 
olk, en. pl.-e, 1. et Slags fladbun⸗ 

ældet, D. Riimkr. Hvitfeldt. A. 6. Hule, 
jvf. B. S. O.)-2. en huul Zræfnud , der 
lægges over et Kildevæld, (Moth.) 3. en 
bred Jernring, der fættes om en Holee el. 
vort, f. at holde den t. Skaftet. (At holke 
fig vee 3: flage den i en anden Mands 
Holt, og derved giore Skaar i den. Moth.) 
4. den Deel af Kornets Strag el. Stæns, 
gel, der, liig en Skedo ell. et Hylſter, oms 
iver Axet, indtil det ſtyder op df ſamme. 
Moth; ogſaa Zyulk. V. S. O.) Kornet 
holkes 53: fager HPolke. Moth. 
3ollandſk, adj. fom ev fra Holland, 
har hiemme i Holland, i 

=ollænder, en. pl.-e.' 1. cen, fom er 
føder i Holland. 2. den, fom Mod en aars 
lig Afgift forpagter en Herregaards Koer 
og Græœsning; hovilken Forpagtning , med 
Dertil hørende Indretning kaldes: et sgol: 
lænderi. (jvf. ogſaa Wicieri,) | 
3olm, en. pl. -e. [Isl. Hålmij] 1. 
en Ø (hvoraf: Bornholm v. fl.) ſerdeles en 

"[iden Ø, fom, naar den blot brugeé til 
Græsning, kaldes en Græsholm. 2. en 
liden, enten af Band, Gump eller Agre 
omgiven Gns; en Engholm. (Efter Moth 
ogſaa om enfelte Kornagre, der ligge fære 
ſeilte, ell. udmærfe fig imellem flere v. ris 
gelig Sædvært; og ligeledes om andre Ste⸗ 

(J øvrigt forekommer det. i: Zuushold⸗ 
D. v. recipr. ning: ' ' 

væ 

der, hvor noget vorer i Mængde, En Rug⸗ 
, holm, en Bregneholm.) = olmgang, 
en. et forældet Udtryk for: Tvekamp; fordi 
denne tidt holdtes p. fmaa Øes og Holme, 

sgolt, n, s., ct forældet Ord, ſom til⸗ 
forn (ogfaa i det Isl.) brugtes for: Skov 
(hvoraf noge Skove og Landsbyer endnu 

hd 



Holt — Monningfod. , 

. have deres Navne, f. Er. Neoddebo⸗olt, 
Grønholt) og endnu bruges i nogle Sam⸗ 
menfætninger for: Tre; f. Cr. Ibenholt, 

| Klafbolt, Krumholt, Pokkenholt, Siryg⸗ 
olt, o. fl. …y . 

J Sonning, en. ub. pl. [Isl. Hunang. 
A. 6. Hunig. Øv, Honing.] den føde 
Saft, fom Bier ſamle (træffe) af Bloms 
fter og giemme i Vorfagerne, fom de bygs 
ge, hvilfet kaldes; at fætte Zonning. = 
Zonningaar, et. Et gadt, flet Sonnings» 
gar, hvori Biftader give forholdsviis mes 
get, ell. lidt Honning. (Fleiſcher. Biavl. 
214.) honningagtig, adj. fom i Smag, 
Sodhed ligner SM Zonningbi, en. den 
egentlige cl. almindelige Bi, ſom lever i 
talrige Gværme, og fornemmelig ſamler 
Honning. Apis mellifera, (jvf. $umlebi.) 
Sonningblære, en. Blære i Biernes Les 
geme, hvori de famle og hiemføre Honnins 
gen. Bonningbrod, et. d. f. ſ. Son⸗ 
ningfage, 2. (Moth.) Zonningbylð, en. 
et Slags Bylder, hvori fætter fig en tyk, 
honningfarvet Materie. Sonningbager, 
ell. SZonningtziemme, et. en vis Deel af 
Blomſterkronen. Nectarium. (Sonnings 
bæger, figurl. og poet. (ligeſom det modſ. 
Utalurtbæger) om en god, lykkelig Skiebne. 
»Rekker RXren dig fit Bonnintzbætzer.“ 
Rahh. »Imidlertid, ned. hun den alminde⸗ 

"lige Beundrings beruſende Zonningba⸗ 
ger.” Samme.) Ligeledes: Sonningdrik, 
en. ”Som blande Dalurt vil udi din Zon⸗ 
ningdrik.” S. Monraͤd. Zonningdug, 
en. et Slags flæbende Dug cl. Vedſte, 
fom findes om Efteraaret paa Planterne 
og Kornet. (Olufſen. Landoeconom. 188.) 
Bonningfugl, en. et Navn, der gives de 
udenlandſte Fugle, ſom here t. Colibri⸗ 
Slægten. (Trochilus.) honningguul, 
adj. lyfeguul ſom Honning, honningfarvet. 
Moth.) Bonninghoſt, en. Indſamling 

af Honning. (Moth.) Bonningkage, en. 
1. en Vorkage, m. fonning å, en Bikage. 

- (Moth.),”Og Sodmen af hver Urtt. Sons 
ningkagen fanfer,” C. D. Biehl. 2. en 
Kage, ell. et Slags Brød, lavet m. Hon⸗ 
ning, af hvilfet de mindre kaldes: Peberka⸗ 
ger. Bonninglugt, en. En egen, nos 
get vammel Lugt, ſom Honningen har. 
onningmave, en. den forreſte Afdeling 4 
Bugen hos Bier, hvori Hanningbloœren 
ligger. ( Fleiſcher.) onningſaft, ens 
den føde Saft i Blomſter, hvoraf Bierne 
fræffe H. (Moth.) 8onningfirup, en. 
S. lavet af Honning. onningſtive, en. 
En af en Bikage udifaaren Stive. Zon⸗ 
ningfmag, en. Smag efter H. eller liig 
Honningens. Bonningſyre, en. Syre, 
ſom indeholdes i, ell. ev uddraget af Hon⸗ 
ning. honningſod, adj. ſed ſom Hon⸗ 
ning; meget fød. Dens honningſode Gift 
forvænte Ganer ſmagte. Storm. 80n⸗ 
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ningvand, ef. en glierende Dri, [om lar 
af Band med Honning m. m. 

1. op! et Udraabsord,- fom enten åg 
vendes i det man lader cen ſpringe, é 
fil af opmuntre en Heſt. (f. Syp.) 

2. op, ct. pl. d. ſ. Gierningen at hø; 
i Velret. (Zophilde el. Foppehilde, 
Pt Slags Hilder, der lægget om Seß 
ned Forbeen, og hvormed Be ci fan gs 
men maa hoppe.” Moth.) 

soppe, v.n.1. (har og er.) [321 kæ 
pa. A. S. hoppan.] hæve fig ved fa 
af Benene hurtigen i Veiret, giore ct la 
og fort Spring, hvortil man ikke tager ig 
(jvf. fpringe.) ”Mennefter ſiges at hop 
naar det enten ficer op og ned paa 
Sted, ell. den ſpringende Bevegelſe cr 
liden, at den ſynes at ſtee paa jo: 
Sted.” Sporon. At hoppe over en Ba 
Rendeſteen. At hoppe fom en Skade. 
len, Græshopper er hoppe ud af Kai 
Nu har han hoppet længe nof. — Cgi⸗ 
figurl. om livleſe Ting. Bed Sieriz 
hoppede endeel af Xblecue ud af Ku 
o0ppedands, en. Dandd, hvori 
ges mange hoppende Spring; Sprugce 
dauds. (3. 6.0.) Boppehilde, on. 
Zophilde. — Zoppen, eu. ud, pl Gi 
ningen at hoppe. , 

zoppe, en. 1-2. [Ist. Hras.] Can 

nen blandt Heltene. (ſ. Felhoppe, åXe 

hoppe, Stodhoppe.) ⸗Soppeisl. a 
ol af Hunkisnnet. sgoppendt, a 

M. af en Hoppe; kaldes ogfaa Seftrær 
da Sejt er et fælles Navn for Singk af 

oppe. 
r, n. s. ud. pl. [langt o3 ſtrivc⸗ 

for ogſaa Zoer, og bruges altid uten ] 
titel. Jel. Hor.) utugtig Omgang af 
gift Mand ell. Kone m. st andet Fru: 
timmer el. Wandfoll. = horegtig, så 
hengiven t. por, t. ukvdſt Sæner. Dere⸗ 
Soragtighed, en. ud. pl — vorkerl. 8 
pl.e. 1. den, ſom bedriver Hor mct ct 
RXRgtemands Kone. 2. en-gift Men, der 
har ukydſt Omgang m. andre Dointie 
gorkone, sSorqvinde, en. 1. En gift Kest, 
ſom bedriver por. 2. et left Fruentis⸗ 
mer, ſom en. gift Mand holder til må. 
Sorſag, en. Gag, der anlægget imod cen 
for por. morftraf, en, . Ganf, bor 
en Horkgrl eller Horqvinde dommes. 
ore, sen. pl. -r. (94.8 X. E. 

Hore. A. S. Har. E. VV bore, 1. eR 

AÆgtekone⸗ der gior fig ſtyldig i Por. = 
et Fruentimmer, ſom en gift Mand helder 
til med; en Gorquinde. 3. uegentifig 9! 
lavere Talebrug d. ſ. f. Sege, hritsa 
Bemerkelſe ogfag finder Sted ASomm cu⸗ 
fætninger. = gorebarn, et. Barn, avlet at: 3 
for Wgteftab, af Forældre, hogsaf aai. n 
Den ene, eller begge ere —— — 
fra: Frillebarn, — Sorc. 
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, en.” et Mandfolk, der er meget fors 
en til Søsagtighed, driver Utugt i Flœong. 
refagter, pl. letfærdige Lader og Gå 
ter, fom losagtige Quindfolk bruge. 
th. Sorchold, et. En Horeverté 
indtering. orehuus, et. Sted, hvor 
e offentlige Skisger have deres Tilhold 
underholdes.  tjorejæger, en. d. f. f. 
"buff. (Moth.) orekippe, en. fors 
elig Benævnelfe paa et gemgent Hore⸗ 
16. (f. Kippe.) Soreleie, et, Leie 
Egteſeng, hvor Hor bedrives. Den, 

; havde dræbt fin Kone p. oreleiet.“ 
wtte. (Indu. Reg. V. 254.) såores 
net, ef. ukydſt Levnet, horagtigt Levnet. 
relom, en. Betaling, fom en Skisge 
er for Utugt. orequinde, ſ. Zor⸗ 
nde (under gor.) Soreſag, en. Gag, 
; anlægget mod Skisger, Horeverter og 
fferſter. (jvf. gor Br Soreſeng/ en. 
ef. Zoreleie. oreſtiemt, en. ukydſt, 
ærdig Skiemt. (Moth.) oreſon, en. 
n af en Skiege; ell. den, ſom er avlet 
ber. Efter Loven: et meget grovt 
ieldsord. Sorevert, en. den, fon 
der Horchuns, cl. ſom i fin Bolig uns 
bofder "offentlige Stisger for fin For⸗ 
ie Sfyld. (f. Kuffer. Rufferſte.) So⸗ 
sert it ab, et. Horehold. Zoreviſe, en. 
nen, letfærdig Viſe. (Moth.) 
gore, v.n,1. (har.) [FIsl. hora ] bes 
ne por. Xt hore med en anden Mands 
me. (Ilegenti. og i lav Talebrug: at 
rive Utugt med Quindſolk I Alm.) = 
oreri, et, pl. —er, Udevelſe af utugt; 
Fr den, fom ixonligen ſteer. 
Soriʒont, en, Synskreds (faavel i aſtro⸗ 
mije, ſom i optik Henſeende.) Solen er 
dnu ikke over Sorizonten. S horizon⸗ 
, adj. i Jevnlinie m. Bandets Flade; 
ndret, jævnret. 
3orke. en. pl.-t. en liden Ferſtvands⸗ 
kt af Aborrens Slægt. Perca cernua. 
Roth.) , — 
Sorn, et. pl. d. f. IIoͤl. Horn.] 1. en 
ter eſſer mindre forlænget, fædvanligen 
ſpidſet Udvært af en færegen, haard 
laterie i nogle Dyrs Pander. Orens, 
uftené, Hiortens Sorn. ( Ordets almin⸗ 
lige Bemarkelſe er: en fra Overfladen 
emftaaende ſpids Vinkel, el. Forhoining. 
Ziorne, Jsl, Horn; hyoraf ogfaa: Maa⸗ 
as Sorn; Alterets orn (D. Bibel;) 
ornet p. en. Ambolt, m. fl.) At have et 
orn i Siden Paa cen 3: have Rag tit, 
ere opbragt p. cen. — Bed ett flere Sprog 
eldende ſigurl. Udtryk tillægges den Rg⸗ 
mand, hvis Kone er ham utro, orn, 
moraf adffillige Talemaader. ”Den føles 
je Wand bar 'fine orn pan Hovedet, 
en af de trykkede Hiertet.“ Schytte, 
indv. Reg. IV. 110,) 2. Et Horn, an⸗ 
undt t. Driffehorn, t. et blæfende Tone⸗ 
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vdſtab, t. at gieame noget i, ell. t. ans" 
den Brug; deraf: Drikkehorn, Jæger 
horn, Poſthorn, Blækhorn, Krudhorn, 
m. fl. 3. Ved orn absol. forſtages ogs 
faa den haarde Materie, hvoraf Dyrekes 
Horn, men færdeles Oxens, ere dannede. . 

my At dreie i 3.;3 giore noget af Zoru. = 
hornagtig, adj. fom ligner Horn. Heſtens 
Dover, Koernes Klover ere af en hornegs 
tig Materie. ZSornarbeide, et. noget, 
ſom ev giort af $. hornbar, adj. kal⸗ 
deg den Heſt, ſom gi cv ſtoet. (Moth.) 
Sornblæſer, en. ben, ſom forſtaaer at 
blæfe paa Horn (Valdhorn.) orn 
dreier, en. Dreier, ſom ifær gior Horns 
arbeide. gjornerts, en. et Slags 
Solverts, forertfet ved Vitriol og Salts 
ſyre. Zornfiil, en. .F. hvormed Hovſmede 
file el. rafpe Heſtens Hover. Gornfiff, 
en, En lang' og ganſte (mal Fit af Gied⸗ 
deflægten, med et meget ſpidſt Hoved og år 
grønne Been, Esox belone. hornfod⸗ 
det, adj. hornfoddede Dyr, faldes de hvis 
god er af cn hornagtig Materie. Zorn⸗ 
guld, et. flet Guld, ſom fun holder 9 til 10 
Karath. (Funkes N. Hiſt. III. 379.) orn⸗ 
hinde, en. den oderſte, giennewſigtige 
Linde i Øiet. Tunica cornea.  , gorns 
liim, en. faft Liim, ſom gløres af Horn, 
Klover, o. d. Snedkerliim. Zornlygte, 

ſtiver I St. f. Glas. Sornnikke, en. 
»et Redſtab, der fættes p. uvane Qvegs 
Horn, at det maa lude og ei kan ſee over 
Bangen.“ Moth. Zornqvagg, n. s. coll. 
kaldes de hornede Huusdyr. hornſtaf⸗ 
tet, adj. (om har et Skaft af Horn. Born⸗ 
flee, en. Skee af Horn. (”At give nogen 
en Zornſtee, at faae en Sornflee 2: give 
cen Kurven, faae Afflag I at belle. Moth. 
Talemaaden høres endnu hos Almuen.) 
Zornſtifer, en. En underart af Kiſelſti⸗ 
føren; alm. Kiſelſtifer. (Funkes Nat. pift. 
II. 100.) 8ornſkrab, et. Affald af Horn 

"hos Dretere el. Andre, fom arbeide t Horn. 
(Olufſen.) vornſteen, en. En Steen, 
bekiendt af dens Brug ſom Probeerſteen. 
Silex corneus. ornſolv, et. ſalt⸗ 
ſuurt, ell. i Salpeterſyre oploſt Solv, der 
ſmeltes v. fvag Ild, og da fager et hotnag⸗ 
tigtudſeende. (Mollers pharm. Haandb. 86.) 

orntomhed, en. et Navn, ſom Almuen 
giver'en Sygdom hos Hornqpeget, i hvilken 
Hornene blive folde, Kreaturet udmagres, 
og Halen bliver blød ovenfor Duſten, fom 
om Benet var borte. (Begtrup Agerd. £ 
Iyll. III.99.) Sornugle, en. En Art 
af den hos og almindelige Ugle. Strix Otus. 
ornverk, et. 1. et Slags Udenvært v. 
—— 2. ”det brogede Skildervoerk, 
vormed Snedkere indlægge Borde eller 

andet Bohave.“ Moth. , 
Sornet, adj, ſom bar Horn; forfynet 

en. Lygte, ſom er forſynet m. tunde Horn 
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med Horn. Sornede Dyr. Den hornede 
' tg e. i ' 

Sors, et. pl. d. f. IIsl. Hros. Hoppe. 
Jof. Ros; og om Forſtiellen i det ældre Sv. 
imellem Hors celler Ors og zeſt, ſ. Ihres 
Gloff.] en Heſt; bruges nu fielden, und⸗ 
tagen hos Aunuen, og i Cammenfaætnins 
er, (ſom dog ogfaa fielden høres el. fores 

tomme) undertiden i Sard. for: Hoppe; 
f. Er. Zorſefol, et. Hoppefsl; og sorfes 
plag el. Boreplag, en. Plag af punfiøns 
net, — zZorſebod, en. Et Skuur p. Mars 
ken, hvorunder Udgangsheſte fan have 
Skiul om Vinteren. ( Moth.) Sorſegieg. 
en. Navn paa en Strandfugl, hvis Roſt 
noget ſtal ligne Gedens, ell. den vrinſtende 
Heſts. (Isl. Hrossa - gaukr. v. Aph. Nat. 
Gift. III. 492, Stroms Sondmor. I. 251.) 
orſekiod, et. Heſteklod. orſemoder, 
en. En Felhoppe. (Moth.). 

g0s, præpos. [Jel. his. GS. , ar.] 
udtrykker Nærheden ved en Perfon: nær 
ved, i Nærheden af, I sens Bolig, Hiem; 
i ceng Bærge, Forvaring (altid om Pers 
ſoner; hvorimod ved bruges om⸗Ting.) 
Gæt dig hos 08. Bliv hos mig. At bog 
bos cen 23: i hans Huus. At fpife t, Mid- 

g hos cen, fove hos cen. Han har fin 
Soſter hos fig 3: i fit plem. — Man fandt 
Tyvekoſterne hos ham, (os br. om ans 
dre levende Bæfener, end Mennefter, hvor 
man tenker fig hos diffe et Slags Folelſe 
eller Tilbeielighed; om livloſe Ting fun, 
hvor man udtrykker en flæri Tilbsielighed 
t. diſſe. Follet bliver længere hos Loppen, 
end Hvalpen hos Hunden. Dette Dyr har 
fine Unger længe hos fig. Han er altid 
—* Heſtene i Stalden. Hun er helſt hos 
ne Blomſter. — Uegentl. hvor noget ſiges 

om, tillægges flere eller mange. Bi have 
Enge hiemme hos og. Det gaaer ikke bes 
dre hos dem. Sos de Franſte er det ans 
derledes. Det var en Skik hos de Gamle. 
— Z andre Talemaader: At fage, faae, 
finde Hielp hos cen. Der findes itke Evig 
pos ham. pan er i Yndeſt hos Kongen. 
jet findes hos denne Forfatter. — Bos 

fig felv 3: i fine Tanker. At holde, bes 
holde noget hos fig felv 3: ſtiult, hemme⸗ 
ligt, — Ogſaa adv. At ſtaae hos, fidde 
os. Jeg ftod hos, og faae det. Der var 
ngen hos (nærværende) da det ſtete. — J 
Forbindelſe bruges det med nogle Veeber 
og Participier, og det uden perſonlig Gien⸗ 
ſtand; f. Er. hosbunden ; hosføie, v. a. 
føle til, vedfsie. 
ger tilligemed. 
hoslagt; vedliggende. 
ifær partic. hoslagt, vedlagt. 
bosflaaende, hogt puet, 
os. VI. 6. 14.) o. fl. 
osbond, ſ. Susbonde. 

osliggende, ſom er 
- hoslægge, v. a. 

aatedes: 

⸗ 
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"en. Cen fom binder Hoſer. 

—ã ſom fol⸗ 

ende Kat i Brenderier ( 
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BGoſe, en. pl. -r. FX, ce. GL 

Husa. Ital. huose. 2, —— 
fun bruges om Benenes Beflætning 
Burer.] et, fom ofteft bundet <a. i 
ket Kledemon, hvormed Benene 09 3 
derne bedæffes ; Strompe. (Soſe ca 
egentlig danſte Ord, form Almuen 
bruger for Strompe.) At giere 
Boſer grønne 3: ſoge v. Smiger cg ] 
lighed at vinde eens YUndeſt. At ſtar 
en flat Zoſe 3: before, fortale een 
give ten Spottegloſer. Saa let (om 
i gofe: figes.i dagl. T. om det, ſes 
meget let at udfere, ell. at farte… "é 
ligefremt og faa begribeligt, fom 5 
oſe. Baggefen. = Gofebaand, ct. 
B. hvormed Hoſerne bindes ep; Cru 
pebaand. 2. en beromt engelgt Order 
deg Sofebaands-Drdenen. Zoſecbin 

gen 

en, Hoſer og Burer, fom gage i bå 
talons. (Moth.) oſefod, en. p 
fodder. den Deel af Soſen, fom het: 

er goden. Sofefone, en. En ås 
ſom beder (eler binder) Hoſer. (Me 
——— en. den, fem handler w 
Pofer, Lerreder og andre gfåne og lian 
Barer. (”Jyddtarle, fom fare Landet 
fring og fælge Hoſer.“ Moth.) 5 
pind, en. Pind, ſom bruges t. at tr 
Hoſet og" lignende Ting; Strifter: 
Boſeſtaft, en, den Deel af Defen, i 
bctæffer Benet.  GSofefoffer, na. + 5 
den underfte Deel af Hoſerne. (f. Soft 
At gane p. Soſeſokker 3: uden Efetei 
Fodderne. Soſetvinde, er. ”Garn, ſe 
man lader leve op af Hoſer ri! and 
Brug.” Moth. Boſevever, en. € 
es: al. et. pl.- 

oſpital, et. pl.-eæ, 1. Eng 
2. Pleiehuus for gamle. fvage 3 
gende Perfonér. = —— | 
en. den, fom har Opſyn m. et O. Zoſp 
talslem, en. Perfon, ſom er indtaget te 
0. og der nyder Bolig og Pieæic. 

ofte, en. ud. pl [X. S. Hæsost 
Hweostan, poll, Hoeste.] en fngelig Zi 
ſtand i Bryſtet, hvorved Luften addet 
af Lungerne m. en ſterk Syd og uviltsao 
lig krampeagtig Bevægelfe. At have $okr. 
faae Softe 3: en ſpgelig Tilſtand, beec 
med følger jævnlig og vedvarende Dol. 
ofte, v n. 4. (har.) udftst ma 

v. Lofte. Han gav hem et Tegn wet å 
hofte. Ogſaa: være ſyg af pois, hhx 
Hofte. Han har hoſtet i flefe Uger. art. 
Ut hofte Sliim op. — Soſten. en, 22. pl. 
det, at hofte. i 
ou! Udraabsord, hvorved man esk⸗ 

fer, opmuntrer, tilſtynder z f. Gr. pk 

le. 3) fant fas- 
ry boss 

hosværende (D. for Ploven. 
roug ell. 3ov, en. 
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men flyder ned fra anden) og Brygs 
er (Tappehoug; f. dette Ord.) hb) ef 
ceII. en Beenk, hvorpaa Tonderne fæts 
m. det giærende Øl, for at famile den 
T, Der løber ned ad Tonderne, og ops 
$ i Botter (Bettegiær.) ="Souggiær, 
30vgiecer) en. tyndere Giær, fom 
s 1 BIrnggerier ved Sovalebakkernes og 
lderhougenes tidvaffning m. hedt Band, 
ct. af Bicerdeviinsbrendere. Zoutz⸗ 
ipe, en. hvorved det Bindende pom⸗ 
cop af ben favt ftaaende Tappehoug. 

raf ogſaa det Sicellandſte: Dandhoug, 
zandtrug, gu udhulet Zræftamme, hvori 
ature vande. 
. Sov (ll: 
d, hvori Fiſtene ſamles, og ſom ogſaa 
es Kalven. Sagena. (Moth.) [Ev. 
ſ. et lidet Garn p. en Stang, hvormed 
le optaget af'et Hyttefad e. d. Ihre.)] 
. SOV, en: pl. -e og er, Jol. Håf, 
ir. A. S. Hul.] den hornagtige, udeelte 
trædning, fom omgiver Foden hos Dyr 
ositejlægten. > Deraf: hovbar, alj. d. 
hornbar. ovbeſlag. et. D. f. ſ. 
Tebejlag. ovblad, ef. den underſte 
ze af Heſtens Fod. (Moth.) Bov⸗ 
1, er. Jern, ſom Smeden bruger t.at 
fe eg tilſtudſe Heſtens Hov, inden den 
acer 3 Virkejern. (Hovklinge. Moth.) 
vkleft, cu. Kloft el. Spræffe i He⸗ 
158 Hov- og. den ſygelige ZAlftand, hvor⸗ 
ſaadanne frembringes. ovkraæft, 
Sygdom iBeſtens Hov, hvorved. denne 
tære. sgovrand, en. den inderfte 
nd af Heſtens Hov. (Noth.) sovs 
cd, en. Smed, ſom beſlaager Hefte; Ves 
Imed, GSrovſmed. (Sv. Hofslagare.) 
vſtraale, en. (Noth.) f. Stracle, 3. 

vſom, et. pl. d. ſ. S. hvormed Oeſte⸗ 
en ſlaages faft. Hoven, Sovtang, en. 

oug,) cen. den Deel af et 

ing, hvormed Smeden uddrager de gamfe - 
m af Hoven. OSpytrang, en. (Moth.) 
Sogdom i Hoven, hvorved den træffer 
for ftærft ſammen om Foden; Ænghove, 

Soverbeide, goubonde, govdag, Fyvs 
ard, 0. fl. f. under s3of 3: Herreggard. 
sove, v. mn. (har) og a. 1. [af Su, 
nå; i Iylland: sov. Øv. Hog.] d. f. 
fue, behage; og act. lide, ſynes om, 
dralen er deelt imellem hue og hove; 
Ordet ikke meget; brugeligt, uden id 

ale og hos Almyen; ſtiondt det findeg i 
Frifter.] "Øg agt ei heller om du, hover 
enhver.” Falſter. (Ov. KI. Breve. 4.) 
angt bedre hove vi Vintrens Dage.” 
2hbek. »Jeg fan juft heler ikke ſige, jeg 
mede det faa grumme godt.” Samme. 
". Tilſt. X. 605.) [jvf. hue, under gu; 
tet Sv. og Isl. huga, hugga, mene, 

1de for, have i Øinde.] HEE 
å —* (Il. Håfud,. X. G. Sorved, 

rafod. P. Hooſd. ] 1. des sverfte eller 
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yderſte Deel af det menneſtelige og de fulde 
fomnere Dyrs Legemer, hvor Hiernen og 
de vigtigſte Sandferedffaber have -dereé 
Sede. 2. uegentl. a) om adſtillige Ting, 
fom ligne ct Hoved; f. Er. Kaalhoved. At 
fætte Zoved (om Kaal, Salat.) b) den 
overſte, eller ten vigtigſte Deel af Noget. 
BSovedet pag Gem, p. Kimppendale, p. en 
Rof. Cc) .den yderſte, den meſt fremras 
gende Deel af noget, Sovedet p, en Rive, 
p. en Plov, p. en Tobakspibe. Et Bros 

rd 

hoved, en Broſtandſe. At fætte Zoved, 
ø. en Brændeftabel 3: lægge Brændeftyfs 
kerne frydsviis p. hinanden f. begge Ender 
af Stabelen, f. desbedre at holde p. denne, 
Zoved kaldes ogſaa tidt: en hoi Odde el. 
kandpynt. Deraf: Skovehoved, Knudés 
oved, og mange fl. d) Zovedet paa én 
eng, den vverſte Ende, hvor man ligger 
Hovedet, Hovedende; modſat: Sods 

derne af Sengen. 3. ſigurl. a) den for⸗ 
nemſte Perſon i et Samfund; Hovedmand, 
Overhoved (ofte i D. Bibel.) Han var 0⸗ 
vedet f. Gammenfværgelfen, f. de Sam⸗ 
menfvorne. ”Imedené de beflædte ſamme 
(Værdighed) vare de Zoveder for Raa⸗ 
det.” O. Guldb. (Denne Bemerkelſe finder 
ogfaa: Sted i mangfoldige Sammenfæte 
ninger, for at befegne: Det eller den fors 
nemſte, vigtigfte af flere; f. Zovedaarſag, 
mBovedfag 2.) hb) en Perfon i Almindes 
lighed. Et lyftigt, vildt, uroligt 30ved. 
Alrolige Zoveder kunde ved liftige Fore⸗ 
ſtillinger forlede Folfet,” O. Guldb. Saa⸗ 
mange sdveder, faamange Sind. Kro⸗ 
nede Zoveder 3: Fyrfter, Konger. c) 
&ænfecrvne, Nemme, Forſtand, Begreb ; 
ell. en Perſon, der befidder diſſe Egenſta⸗ 
ber ien vis Grad. Drengen har Zoved, 
har intet 5., et maadeligt $. Han er et 
vpperligt, udmorket Boved. At faae nos 
get i fit Zoved I: begribe det, eller blive 
pverbeviift derom, At bruge Zovedet 3: 
&ænfcevnen. ”Cen Soved bruger meft, en 
Anden mere Hænder,” Holb. (Skiemted.) 
At bryde fit Zoved med noget >: føge at 
fatte, at begribe det, (Deraf: Zovedbrud.) 
”For Lœrdoms ſultne Rre fit Zoved bryde 
”øg fin NVattefsvn undvære.” P. M. Troiel. 
At lægge fit Soved I Blad f. noget (dagl. 
Bale) 3: grunde paa, ſege at udfinde, cl, 
at finde Midler, Udveie t. noget. — Gan 
er ifte rigtig, iffe bel forvaret i Sovedet 
3: findéfvag. d) Hu, Sind, Villie, Tan⸗ 
ker. At følge, gaae efter fit eget 3. At 
have meget, have mange Ting i fit Zo⸗ 
ved, Det er ikke efter mit 33. Det gik ifte 
efter hang Zoved. At have noget i Zove⸗ 
det 2: i Sufommelfen. (Ogfan: at være 
beſtienket.) Gan har alt f. mange Ting 
i fit Zoved. AT være fort f. 
haftig t. Vrede, iilfindet. At 

ovedet 3: 
øde een f. 

- Uj 

[4 

" 
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Bovedet 2: giore ham vred. At gigre cen 

pr 



Hoved. " 

Sovedet kruſet, volde ham Bryderi, Be⸗ 
mring; foruden flere færegne Talemaa⸗ 

ber. — Ordet bruges, fom ovenfor et bes 
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merkelſe, f. Gr. Sodedaeg et. Aa 
bæres Ny —8 —— * 
Stykke Ford f. Enden af en Ager, th 

mærfet (3. a.) i mange &ammenfætn., m. paa man vender m. Ploven, og der & 
adjectiviſt Bemorkelſe, for: den vigtigſte, 
fornemſte, betydeligſte, hvilke derfor ikke 
trœnge til alle at anfores, celler til. pidere 
Forklaring. F. Er. SZovedaarſag, Zoved⸗ 
arving (egentlig Arvingz den, ſom v. Ar⸗ 
vefslge eiler efter Teſfamente arver den 
ſtorſte Deel af Arveladerens Formue), os 
vedbanner (det fornemſte Banner; figürl. 
Hovedafdeling af en Krigsher), Zovede⸗ 
begreb, Zovedbog (almindelig Regnſtabs⸗ 
bog hos Handlende), Sovedbygning (den 
fornemſte Deel af en flor Gaard ell. Bangs 
ning), Zoveddeel, såøveddyd, Zoved⸗ 
igenſtab, Zovedfane (Hovedbanner), 30: 
vedfeil, Zovedfienbre, Zovedſforretning, 
såovedgaard, 0vedgade (d. ſ. ſ. Herre⸗ 
gaard) Hovgaard; deraf: Zovedgaards⸗ 
eler, sjord, start, m. fl.), Sovedhenfigt, 
Sobedidrœet, Zovedindgang, sovedtirfe 
Kirken i et Hovedſogn) Zovedlod (d. ſ. 
Boeslod, 2), 3ovedlærd (grundlæerd), 

Vovedlerdom, Zovedlere (vigtig Lærs 
"vom, Lære), Zovedmand (Ophavémand, 
Unfører, Formand; åt være 5. for ct 
Dyrer, I et Selſtab), Zovedmangel, os 
vednegel (fom er ſaaledes indrettet, at den 
oplutfer alle ell. de flefte Laaſe, hvor den 
fan gaae find), Zovedord (i Sproglæren: 
Subſtantivum), sfovedperfon, Zoved⸗ 
qvårteer (Sted, hvor den overſt befalende 
General opholder fig), zovedregel, hoͤ⸗ 
vedrig, adj. (meget rig), dovedfag (Sag, 
hvorpaa det iſer kommer an, ſom har den 
ſtorſte Vigtighed), Sovedſtyldner (den, 
ſom ſtylder meſt til et Vo), Ʒovedſiag 
(afgisrende Slag), Sovedſogn (det Sogn. 
af to, til eet Preſtekald forenede, ſom ér 
det ſtorſte, og hvor Præften boer; ſ. An⸗ 
ner), Bovedſprog (hvorfra flere andte 
Sprog nedſtamme), Zovedſtad (den fors 
nemſte Stab i et Land, hvor Regieringens 
Saede er), Zovedſted, et. (Gt fortrinlig vig⸗ 
tigt Sted i et Skrift, et Sted, ſom det (en 
vis Henſeende ifær kommer an paa), So⸗ 
vedſtol, en. (1. en Pengeſum, der udlaanes 

p. Rente; Capital. Skyldnere indfandt 
fig da, f. at betale Zovedſtolen og.Nens 

terne.“ Sneed. (Patr, Tilſt. II. 695.) 2. d. 
ſ. ſ. Zovedlag. z0vedſtoͤrm (p. en belelvet 
Feſining), Zovedſtykke (Hovedafdeling't 
et Skrift m. m.), 0vedſum (det fams 
menlagte Tal af flere Summer), Soved⸗ 
fætning, Zovedtal (Tallene i deres Grund⸗ 
form (cen, to) i Modfætn. t. Ordenstal 
(der førfte, den anden), Sovedtone, So⸗ 
vedtrappe (ſom er foran i Huſet; modſat 
Bagtrappe), "Sovedvagt, ovedvind (Ars 
teboce), Zovedeiemed, m. fie == Andre 
Sammenſ. henhore t. Ordets egentl. Be⸗ 

vedklæde, et. K. ſom bindet om dexi 

ploies p. tværs. (Moth. Ogſaa: Sorzi 
ning, m.m.) Bovedbaacnd, ef. 2. j 
bindes om Hovedet el. Haaret. 00 
bor, ét. ſ. Hiernebot. ZSovedbred. 
Anſtrengelſe af Tænfeevnen. 32 
bund, en. Haden, ſom bedekker 2. 
ffallen. Boveddug, en. (lasgt v 
Dug, fom bindes om HSovedet, Hor! 
(Moth.) sgoveddyne, en. Guf: 
Govedpude. sFovedgierde, ef. den & 
af Sengen, hvortil den Liggende nt. 
Hovedet. hovedgrus, ade,. m. pex 
nedvendt. (Dette ufædeantf. Ord hv 
Arreboe ligeſom neſegrus. Heracm. 14 
ovedguld, ef. port. GuRtfmvfk«, % 
bæree paa eller om Hovrdet; Dit: 
(Grundtv.) 0ovedhaar, et. P. 
vorer p. Hopedet. Zove diſſe. ca. 2.' 
Iſſe. Fra Zovediſſen t. Fodſaalen. 

hovedfulds, adv. 1. p. Hovedet, r. 
vedet nedad. At falde hovedkulds 5.) 
en Trappe. 2. figurl. omventr, mø. 
fen el. Toppen nedad. Det fierne S 
m. Sfov og næfte Bande, ſtod 
udi be ſpeileklare Vande.“ P. S. Fi 
3. meget pludſeligt, over Hals og vex 
Pigen kom hove&fulds bort. pen r.2 
relfe. ganſte hovedkulds, "Hvis — 
man faa ulytkelig havde Begvndt, qi 
hovedkulds maatte forlade.” O. 6 

NR. Klim. 2. fom er uden Forfteat. ” 
vedlefe Drengebern.” Bagg. i 
Anfører, Formand, En hovrdles 
de. »Ilde ftrider hovedles Her.“ P. 
ꝛettelig at kunne overvinde ca 
Heœr.“ Wandal. — Zovedmasl, ä. 
af Hovedets Omfang; el. Hsaidea⸗el 
Hovedet. Heften holder faamegaté. 
vedpande, en. d, f. ſ. Pande, fruns: 
det br. ogſaa om hele Øterneftallen. 
Bovedpine, en. Smerte i Havedet 
vedprydelſe / en. noget, hvormed & 
prydes, ”De ovedprydelſer, ſen ri 
Parykker.“ Bagg. N. Klim. 
en. P. ſom lægges I Sengen uskr 
det. 30vedpynt, en. ale det, fæ 
ges p. Hovedet ft. Pont, | 
et, Saar i Hovedet. Soke. & 
D. ff. Hierneſtal. R 
Sted, hvor gheve ** 2 
ſammengroede. & 
Bedekning p. Dovre et, —* 
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se J. v. govedſtor, et. ſ. Slor. 
dſmvkfke, et. Smykke, hvormed pos 
og Haaret prydes: (Bagg.) 0⸗ 
cum, en. huggen Steen, der fættes i 
erne af m Muur celler af Grund: 
13 OHiornefteen. (Moth.) ovyed⸗ 
, ct. 1. paa en Fiſtk: def afſtaurne 
2, BHvorved Hovedet: fidder, 2. Zo⸗ 
kket af en Seng; modſat Fodſtyk⸗ 

ovedfſvimmel; en. n.s. en Til⸗ 
, hvori Hovedet fynes at dreie fig 
elll. Gienſtandene omfring, ”Enten 
ragt af govedfvimmel-i min forvit⸗ 
iernes Indbildning.” Bagg. N. Klim. 
ſoimmel, adj. ſom er i en ſaadan 
nd. ”Beb flig Bersſsmmelſe faft hos 
immel, forglemte han fin Klogſtab.“ 
ſchl. (Hakon J.) Soedſom, et. 
med Hoved (i Modfætning t. Dyk⸗ 

, fom ere Som uden Hoved.) oved⸗ 
med et ſtort og fladt Hoved kaldes 
oveder, Binfom, Pumpeſom. 40: 
i. et. alf det, fom Avindfolf brus 
[ Bedæfning og Pont for Hovedet. 
dvand, et. deſtilleret vellugtende 
eller Spiritus. Bovedvandsagg, 
Buddike af Selv ell. Guld, ſom tils 
brugtes t. Glemme for en i Hoved⸗ 
tnpyet Svamp. 3ovedvark, en; 
Sovedpine. 
vedet, adj. (af mn, vs. Boved.) ſom 
rv. £ Gammenfætninger, der betegne 
tg Beftaffenhed, f. Er. barhovedet, 
ovedet, tykhovedet, v. ſ. . 
ven, adj. pl. hovne. [Formodcytlig 
ve.] opſvulmet v. Tillob ell. hins 
Omlob af Vadſter (om Le ER ele.) 
re Kinder. Et hovent Been. (f. 
) FF Govenhed, en. ud. pl. Til⸗ 
mn at være hoven. ” 
vere, v.n. 1. (hat.) IT. hofieren. 
sofwera.] vife overmodig Slæde over 
… At hovere over noget. (dagl. T.) 
veri, et. ud. pl, [af DÅ ; af arbeide 
ove.] Arbeide, fom giores af Fæftes 
n T. Hove ell. v. Hovpgoaarden; Hov⸗ 
de. At giore overi. Uvf. nedenfor 
sing.) z= Deraf: Zoveriforening, en. 
sellem Herremanden og Bonden, om 
nt Hoderi, ell. Godtgisrelſe derfor i 
ce Soverifrihed, en. Befrielſe fra 
rt. Soveripenge, n.s, pl. aarlig 
', ſom Bonden betaler i St. for at 
H. overipligtig, adj. ſom er 
g t. at glore Hoberi. En hoveriplig⸗ 
sonde. overirelfe. en. Reiſe, ſom 
en gior i Hoveri, Hovreiſe, o. fl. 
vmeſter, ſ. under vof. 
»vmod, et. ud. pl, [ISv. Hågmod. 
ochmuth; kunde ogfaa udledes af: 
judſt Sove] den Zell, at have for 
Tanker om 'fig felv og vife dette i en 
Adford og Opferſel.“ovmod gaaer 
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for Fald.” Ordſpr. ”Bafter iundſaige ig un⸗ 
der Dydens Maffe; 30vmod tages f. et - 
helt og ædelt Higete,” Holberg. (Plutus.) 
”Den såovmod, fom er grundet p. Fødfes 
[en alene, uden Fortieneſter.“ Sneedorf. 
»Mange, hvilfe Gude Velfignelſe lærte | 
Ydmyghed, og iffe Zoomod.Mynſter. 
hovmodig, adj. ſom beherſtes af Hovmod 
ed. Zovmodighed. Lykke giorde ham hov⸗ 
modig. "Da forføger han det, om han. 
fan gisre. os ſtoragtige, hovmodige ng 
formeget driftige.” P. Tidemand. 1564, 
"For af ydmyge dem, der vare hovmos 
sige i deres Hiertes Tante.” Mynſter. 
vRNaar Lykken føler den Sovmodige, bli⸗ 
ver han overmodig.” Miller, — Zovmo⸗ 
dighed er en ubeffeden Stolthed, en Laſt 
it Omgang og Dyførfel mod Andre. Zof⸗ 
færdighed ét en opfæft Forfængelighed, 
er vifer fig i Lader og Adfærd.” Sporon. 
ovmode fig, v.rec. 4. blive hopmo⸗ 

dig, otfre Hovmod. ”Hver hofmoder fig, 
og ingen vil ydmyge fig.” P. Tidemand. 
At hovmode fig af fin Lytte. ”Det Gods, 
han m. re haver forhvervet, ſtal han 
hverken hovmode fig af, ell. ſtamme fig 
bved.“ B. Thott. ”Lærde Folk, ſom hov⸗ 
mode fig af en Kundſtab, der ikke er nyt⸗ 
tig.” Sneedorf. ”Art vi kunne ophsies uden 
at hovmode od, og nedtrykkes uden a 
forfage.” Mynſter. ' 
Sovmodes, v. dep. 'd. f. ſ. hovmode fig. 

”Naat mere blev ham betroet, da hovs 
modedes han ikke i fin Lytte.” Myuſter. 
( Prœd. 1823. II. 157.) 
” ovne, V.n. 1. (ér.)- [ivf. hoven.] 
blive hoven, fvulme op. »Deres Klæder 
bleve ikke gamle, og deres Fødder hovnede 
ffte,” Bid. 1550. (Nehem. 9, 21.) 

Sovning, en. livf. of, 2. og Soveri.] 
bruges undertiden, iſer hos Almuen, for: 
»Soveri ell. Hovarbcide. — Deraf: sovs . 
ningsarbeider, pl. (Schytte. Indv. Reg. 
II. 33.) Zov ningoepligt, en. Forplig⸗ 
telfe t. Hoveri. (Oluffen. Danm. Brænds 
Telv. 59.) 
' 836 en. ſ. Sov (Heſtehov.) 

u, em. ud. pl. ſi ældre Skrifter: Sug. 
Isi. Hug. Sv. Hog.] 1. Sind, Tante. 
(mens, animus,) ”Xdelhød i Su og Hier⸗ 
te,” A. Vedel. "Der vil let Su til tung 
Stiebne.” Ordſpr. ”Havde han været faa 
fnild i gu, ſom fnar til Fods.“ Vedels 
Caro. 300, At fomme i $u (I. ihu,) 
mindes, erindre fig. (f. ihu.) Det gader" 
aldrig af min gu, var aldrig i min gu. 
”Slaa ham ikke af gu, naar du er rig.” 
Gir. 37. 6. ”Hædrer og elſter med tros 
fat gu hinanden.” Hertz. »Saa pleier 
fvigfuld su at røbe fig.” Fibigers So⸗ 
phokles. 2. Lyſt, Attraa, Agt. Min Su 
ftaaer iffe dertil, ”Det blev dit Held; thi 
dertil Rod din Fu," Zhaarup… ”Z Glands 

/ 
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og Glimmet flynder deres u.F. Guldb. 
»Set og t. Dyden al din gu.” Bording. 
At vende ſin 8 t. toget. Hans Su var 
ganſte vendt fra det, han havde at beftille, 
hen ft. den Lyft, at fpille.” Scorm. = Ders 
af: hufæſte, v. a. 14. giemme i Sindet, bes 
vare i Erindringen. hukomme, f. hu⸗ 
komme. (De forſte forekommer lang ſield⸗ 
nere, “'O tig jeg komme ſtal ihu, fag 
længe jeg mig fetv hukommer,“ Rahbek.) 
ukommelſe, f.. nedenfor. uro, en. 
1. Ro4 Tilfredebed i Sindet, glad Sinds⸗ 
ftemning; (forældet; men bruget i Jyl⸗ 
land.) "Ci ſtorre Troſt og Buro var paa 
denne Jordens Tue.“ Bording. 2. Tids⸗ 
fordriv, Requies, oblectatio, (Moth.) 
Suftifte, et, Forandring i Sind, I Til⸗ 
boielighed, Attraa el. Forſet, forandret 
Cind. (Moth.) Buſkud, er. - Indfald, 
pludſelig Tante, Indſtodelſe. (Kingo.) "Et 
daarligt Suftud.” Vedels Saro. &. 400. 
»De lade mere. gielde deres eget Suffud 
og Haſtighed, end gode. Raab.” ſammeſt. 46. 
(forældet.) huſtolt, adj. ſtolt, opbleſt 

X fit Sind. (Hos Xldre; f. Er. M. Taus⸗ 
ſen.) huſvale, v. a.1, berolige Sindet, 
ftille tilfreds v. Troſt, Opmuntring. ”Om 
huh ei hufvæler mit bange Hierte med det. 
Haab.” Evald. ”Forladt af Ven eg Treſt, 
ham intet Ord huſvaler.“ F. Guldberg, 
(negentl. og urigtigt for: qvæge: ”Dun 
fel bufpale fort mig m. en kolig Drik,” 

hlenſchl.). Suſvaleilſ 
at huſvale. 2. det, ſom huſvaler. = Heraf 
ogſaa: huer, v. n. og a. tækkes, behage; 
lide, ſynes om. (ſ. ovenfor hove, ſom er 
hen ſedvanligſte Udtale.) Den Klædning 
buer ig. ikke. Det huer (behager) mig 
kke fr. "Mig buer, indtil Freden fluts 
tes, Krig." Baggeſen. (Danfana. I, 196.) 
Forſt og fremmeſt hvad du bør; ſiden 
hvad dig huer,” Bagg. (D. Værfer III 374.) 
Sud, en. (pl. Buder fun om aftrukie 

NR. S. Huud. A. 
S. Hyd. E. Hide.] 1,3 Almindelighed 
det, hvormed viſſe, iſer flydende Ting "”Et Slag 
overdraget, (ſ. Stind, 1.) Der havde fat 
fig en tynd Zud (Hinde) ovenpaa Væds 
ſten. 2. færd. og egentlig: den udvendige 
Beflædning ; Naturen har givet Menne⸗ 
ſtets og ender! Dyrs Legemer. Hun har 
en fiin, blod Zud. ”Lané Anfigte Sud ſtin⸗ 
nede.” 2 Moſeb. 34.30, — At ſtielde een Sus 
den fuld (overvælde m. Slieldsord.) ”Dan 
kommer her og ſtielder mig uden fuld i 
mit eget Huus." Holb. (den Vægelf.) Med 
s3ud og Haar (om Dyr ell. Mennejfer) 3: 
ganſke, uden at levne nogen Deel af Krop⸗ 
pen. At mifte fin Sud 3: pidſtes m. Riis, 
hudflettes. (D. Lov.) (Om de flefte Dyr 
bruges Skind, ifær om dem, hvis Hud er 
lodden ell. haarrig; men om Heſten, Dren, 

- Koen altid Hud, jvf. Stind.) 3, i Norge: 

as 
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et "vift Jordmaal, Bverefter Sandilat 
fremmes, ell. en vis Tart for Etiolt 
ning, ſom fvarer ft. Sertform i Daun 

hudflette, v. a. 1. pidſte faalctes 
Guden gaacr af. figurl. giennerk 
bagtale. hudflænge, v. 2-41. df... 
flette. "De hudflænge fig felo, inix: 
det dem forløber.” 2.92. Aalborg. (I: 
Hiftorie., 1607.) ”De bleve hudflangede 
Svober og Riis.“ 2 Macc. 7. dlæ, 
fom paa et eller andet Sted har mif.: 
dre Gud. Zudloshed, en. ud. pl. 
ånden, at være hudies. Sud ſkifte. 
orandring, Fornyelſe af Huden. & 

ge, v. a. 3. d. f. ſ. hudflette. Da 
udftrygning, en. (el. Sudftrygelfe, 
B. Ap. Giern. 22.23.) Sudfygdor, 
Sogdom, der har fit Gæte i Dudea. 
Hue, en. pl rl IIei. Hufa. 7. 
Hu we.] et Klædemon, hvormed den ex: 
Deel af Hovedet og Raghovedet betalt 
og ſom flutter tæt til Hodedet. Xi 
due Mathuec) paa under Hatten. Ur. 
m. Sue. = Buebaand, et. Baand, be 
med Avindehuér bindes under Le: 
Zueblok, en. Blok, hvorpaa Huer ia: 
og dannes. Zucklæde, et. Torbz 
fom bindes uden om Huen. (Moth.) bh 
es, adj. for er uden Hue, fom inen 
Due paa. »Som en monbig gone" 
naar Bonden hueles-ftaaer f. haus Z:= 
Storm. uctei, et. Tei, fom er Wii 
t. en Sue. Et Stykke Zuer⸗ai. 
Zue, ven. og a. f. under Su ey; 

hove. SE i 
Gug, n.s. ud. Att. (langt u.) · At ? 

pag Hug 3: i en Stilling, bveri Sr;: 
og Knaerne boies, og Hovedet luder 
over, el. hvori man ligeſom færte: ; 
men uden at nage Sorben eller Ga 
(ivf. det følgende v. besBr-) 

Sug, et. pl. df. (fort 2.) IEs. Hr 
f. hugge.) 1. Slag m. ct Øarpt Rc2s 
Troet falder ci for det forſte Sug. Drtis 
At ftifte Sug. Et Sabelhug, Sr: 

an ftuntom være en fags & 
rorelſe; et Hug er ſtedſe et heftigt Gls; 
Muller. 2. Scar, ſom ſteer ved at bu; 
Gan fif er dug i Hovedet, over Anſiott 
3. gug, pl. Slag af PidÆ, Kicy, Xi 
Progl. Ar dele Sug ud. Ht faae nr 
Bank faldes ;ogfaa tørre Zug, i ve 
fætning t. de Hug, der faare.” DR 
= hugfri, adj. beftiermet mod Hag. $= 
fri og ſtudfri. Sugfifte, et, c 
mesſigt Skifte af Gug I Tretamp, (id 
uge, v.n. 1. [Il og Er. ml 

fidde p. Gug, ell. fear ta. krummct $« 
og forover ludende Hoved. (Morh.) 

Sugge, v.a. 14. [i Talen ofte: imp 
hug. Jeél. högeva. 4. &. heawan. 
hauen,] 1. føre, bruge et Karpt Reti 
t. Dug. Han lærer at.bugge. It bu 

hud 
. 

- 

— 



a 

-Syngge — Duggejern. 
r een. Xthuggemed en Dre, m.en Mei⸗ 
om. et Suggsjern. At hugge Armen hf 
, hugge en Arm af; Bugge et Træ 
ts; hugge en Skovſned. At hugge 
acer, hugge Kornet om. At hugge hos 
igiennem 3: ſaaledes, at det flilles ad. 
bugge cen ihiel. At bugge fig i Benet, 
tadige fig. ved Hug. . frembringe, 
ne, give en vis Skikkelſe v, at hugge. 
bugge Hul paa en Muur. At hugge 
mmer glat, krumt. At hugtze et puus 
tilhugge Zammeret t, Hufet. At hugge 
zurer, Bogftaver ud i Steen, At hugge 
ænde 2: klave det fældede og favede Bed 
naa Stykker. Zugne (3: tilhugne) Ste⸗ 
AOAvaderſtene. 3. fælde m. Dre, oms 
gge (om Træer.) Det er i mange Aar 
te hugget idenne Skov. At hugge Gierds må 
4. ßgurl. om Fugle, Honen vil hugge 
ftore Kyllinger (m. Nebbet.) Fuglen 

er hugget Drengen: I Fingeren. Een 
on hugger itfe Diet ud p. den anden,” 
dfør. 3, Ligeledes figurl. i dagl. Tale: 
te voſfdſomt, ifær f. at fade ell. ſaare. 
in huggede Bægeret i Gulvet, ben ad 
— —— ef ——ã— deres 
righed vovet fig uden for, og hugge me 
cen efter dette Dukketsi.“ —2— D. 
ſſt. VII. 80. 6. nentr. figurl. om Skibe, 
== med Ssgang laftes op og ſtades ned 
od noget haardt. Øtibet ftod faft og bes 
ndte af buggel Grunden. Fartsiet hug⸗ 
se mod Bulverket. 7. Med præpus. 
hugge noget fra 3: flille det fra v. Hug. 
At hugge. fg igjennem: om Nytteri, 

a, omringet, baner fig Bel m. Sabelen. 
At Dag e ind, act. bringe ind ved gt 

age. At hugge Bogftaver ind i en Steen. 
utr. om Rytte ri, ſom gisr Anfald, ifær 
Fodfolit. Rytteriet kunde ikke komme til 
ugge ind. — bugge ned, nedfable, 

[de v. Sabelhug. Rytteriet huggede ned 
== gode. — finger op:.3) ugge en 
rt op. b) ſtille ad v⸗ at hugge, hugge 
Ctnffer t; andet Brug. At hugge et 
mmelt Skib op. — hugge til: 1. absol. 
gge m. Fart,: hugge (åd man rammer. 
20 løftede Øren, men turde ikke hugge 
. 2. act. At hugge poget til 3: give 
t ved Hugnuing den rette Skikkelſe; til 
øge. — hugge ud i Steen. f. ovenfor.(2.) 
2) bugbar,. adj. flitfet til at hugge 
. fældes (om Skov og Træer.) V. S. O. 
ugorm, en. f. nedenfor. b) ugge⸗ 
fe, en. 1. ct Vildſviin, en Vidbaſſe. 
en Slagsbroder. (Moth.) Buge⸗ 

of, en. Arcblok, ſom bruges t. at hugge 
get paa. suggebænf, en. Benk, 
orpaa TJammer tilhugges. hugge⸗ 
rdig, adj. d. ſ. ſ. hugbar. ZBugge⸗ 
rus, ét. Huus, ell. Aflukke i et Huus p. 
indet, bvor man. hugger Zsmmer til. 
uggejern, et. pl. d. ſ. et i Enden ſtarpt, 

Danf Ordhoq. 1. 
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"ningen at hugge. — 

ÅY 

Huggejern— Hul. 

m. et Tréttaft forfhnet Jern, hvormed 
Zsmmermænd. og Snedkere hugge i Træ. 
Bhuggekaarde, en. bred Kaarde t. at hugge 

Pallaſt. (Moth.) Zuggekniv, en. med; 
Et langt og fmalt Jern = Redttab, dannet | 
fom Enden af et Huggejern, med Haand: 
greb i hver Ende, hvormed man p. Landet 
danner adſtilligt Fræs Arbeide, medens 
Zræet holdes faft i et Slags 
Baandknivi) Suggelen, en. Arbeids⸗ 
n for at hugge, ijær Brænde. Bug⸗ 

geredſtab, et. Ethvert Redſtab, ſom vͤru⸗ 
ges £. at hugge med. Zutzgeſpaan, en. 
pl.-er. Spaaner, ſom falde af, naar Zoms 
mer tilhugges.' Buggeſtok, en. ”Ge 
ſtort tanget (kloftet) Træ m. tre Fodder, 
hvorpaa man tilhugger noget.” Moth. 

uggeftol,en.(Moth.)puggebænt. 
getand, en. pl.-tænder. lange, af Run⸗ 
den fremragende, tilſpidſede Tænder hos 
viffe Dyr, Elefanter, Bildfølin, o. fr. 
juggevaaben, et. pl.d.f. Vaaben, fom ere 
tentige t. af hugge med. Zuggeoxe, en. 
En ftsrre Øre m. længere Stafet, £ Gr. 
til at klove Brænde (modſat Zaandoxe.) 
Moth, = Bugtzen, Zugning. en. Gier⸗ 

uggert, en. En 
Kaarde med ſtarp —8 bred Ryg. 
(Moth.) = ugſt, en. pl.-er, 1. Giers " 
ningen at hugge ell. fælde Zræer. (f. Skov⸗ 
ugft.) 2. en vis Deel af en Skov, bes 
mt t. at fældes p. en vis Tid; eller en 
—— „regelmesſig inddeelt til 
aarligen ſtykkeviis at fældes. Skoven er 
deelt i ti Zugſter. 
» orm, ——* tt Slags Z 

slev Orm, hv anſees for giftigt. 
Coluber berus, ſees for giftis 
Bui! udraabsord. Deraf: huje, v. n. 1. 

(har.) xaabe høit af vild Glæde. — Zujen, 
en. ud, pl. Gierxningen, at huje. 

sut, en. på-Fe. Hiorne, Hiornekant; 
udgaaende ell. indadgaaende Vinkel, Ind⸗ 
fnit i Vinkelform. Klinten, Bierget dans 
ner her en Suk, gager ud I en 8. Ssen 
gier en Zuk ind i Landet. Fra Gaden 
gaaer en ut ind i Gaarden. — Z3uk⸗ 
maaling, en. Vinkelmaaling. 

Suttert, en. pl.-er. ct Slags ſmaa 
fladbundede Skibe. (Malling. V. 6.0.) 

Bukommelſe, en. ud. pl. [af gu, bus 
komme.] den Cvne i Siælen, m. Bevibſt⸗ 
hed at gienfalde forbigangne Foreſtillin⸗ 
ger, el. at falde det Forbigangne tilbage £ 
Exindringen. En ſterk, fvag, varig 3. 
ukommelſen begynder at flaae ham feil. 
(jvf. Jhufommelfe.) =— gutommelfesværk, 
et. det, ſom beroer paa, er en Virkning 
af den blotte Hukommelſe. 

zul, et, pl. - ler, (Tilforn og aa i &' . 
. Og ve s i, ſ. D. £ov. VI. 7, 3.) [36 

, Hol, cavitas.) 1. Fordybning, Huuining. 

uggebænt. 

ug⸗ 
» 

Et Sul i Jorden. Suller (Smilehaller) 

(30) 

— 



år 

Ø 

ledes i 

ler. 

. ten Zuldſtab og Troſtab. 

Hul ⸗ Huer. 

i Kindeene. Zullet i en Vei. Detie Sul 
i Stenen er af Draabefald. 2. Aabning 
d noget, Gab, Rift. gul inet Næt, Garn, 
p. ct Gierde. At virke, ſye Fuller i Toi. 
At rive $. paa fin Klole, have er i 
Stromperne. Der er gaaet sul paa" (om. 
det, fom fader Hul ell. Aabning v. Til⸗ 
fælde sl. af en naturlig Aarſag, ikke ved 
forfætlig Handling.) 3. Aabning, fom er 
giprt heel iglennem noget, ifær det, der 
har en vis Tokkelſe og Faſthed. At bore 
Zuller i et Bræt, flitfe Hul p. et Biin⸗ 
fad, hugge gul iglennem en Muur, ſtikke 
såuller i Orene. 4. færd. et dybt Saar. 

At fane fig et Sul i Hovedet. At have 
Zuller I Benene, 5. en liden Hule, Aab⸗ 

ning i Jorden, f. Er. hvor Rotter eler 
sMuus have Tilhold. Fihurl. ogſaa: et 
underjordiſt, cl. meget ſnevert Fængfel, 
et Fangehul. 6. om at begynde af bruge 
af noget, fom forhen var hedt; f., Er, af 
ffære Sul paa en Oft, tage Sul paa en 
ende, Flaſte. = Sulnavn, et. Nævnes 

. mærke, fom (nes i Toi m. Hulſting. (B. 
S. O. Zulſaar, et. (egentlig: Zuul⸗ 
ſaar.) Saar, ſom er faa dybt, at det 
gaaer ind I Legemets Huulhed, i Underli⸗ 
vet eller Broſthulen; eler overhovedet ets 
"hvert døbt Saar. jvf. D. Lov. VI, 7. 3. 
z3ulſting, et. pl. d. ſ. Sting, der ſyes ſaa⸗ 

—— Linned, at deri dannes ſmaa 
Huller. Bulſom- en. Linnedſom, ſyet 
m. Hulſting. = hullet, adj. ſom har Hul⸗ 

ullede Klæder. 
uld, et. ud. pl. [Isl. Hold, Kiod.] 

den Beſtaffenhed, at være fyldig pan Lege⸗ 
met, Siedfuldbed. Ut være v. godt guld. 
At tabe guldet, Sof. byldig, adj. Moth.) 

. guld, adj. [6v. huld. 361. hollr, tros 
faft, hengiven] 1. 4unſtig, hengtven, tro. 
At være cen huld og tro. ”Den Haand, 
der er tilfals for Guld, er aldrig trofaft 
eller huld.” Rahb. Deraf: Zuldſtab, en. 
ud. pl. Hengivenhed, Troſtab. At fværge 

»Thi nu er 
Buldſkab, nu er Venſtab brudt.” Ohlen⸗ 
ſchleger. (Palnat.) 2. (efter det 2, hold) 
elſtveerdig, yvndefuld. = Zuldgudinde, en. 
et af Baggeſen, og efter ham af flere brugt 
Ord, for: Gratie. ”Alle Livets Zuldgud⸗ 
inder.“ Bagg. (Poet, Epiſt. 1814. S. 67.) 
— huldrig, adj. fom ev meget huld, viſer 
megen Hengivenhed; vennehuld. (Et efter 
det T. holdreich optaget Ord, der i fin 
danfte Form ef fan anbefales.) huld⸗ 
ſalig, adj. i hoi Grad elffværvrdig og ind⸗ 

” fagende; livſalig. (€. holdfelig; ama- 

- 

. Moth.) f. livſalig. 
Zulder ell. Zuldre, en. I Norge, efter 

Almuens Overtro: et Slags underijordiſte 
ell. Sktop⸗Rympher, oni bmilfe man troede, 
gt de havde Qvæg (fom Alf var kullet) og 
blæfte i Buur. (3. Hulda - følk,)- - ”Saar 

* 

466 Hulder — hunde. 
uldren f fin Luur med fare Baner katte.” 

XF. Stockfleth. Deraf: Suldreflyfler, vige 
Dandſemelodier, ſom tilſtrives Hultre 
(Hornelen af C. Frimann. jvf. Forſeg i? 
fe. Videnſt. XII. 32. 74.) Mindre rigtigt 
br. Ordet uldre af Ohlenſchl. (Helge. 34) 
for Sayme, Savfrue. - 

Sule, en. pl.-r… [f. gul, 5. Isl. Hol. 
T. Hoͤhle.]en ſtor Aabning, fom geeer 
dybt ind i ell. under Jorden. En under 
jordiſt Sule. En Klippehule. 

Sule, v. 2.41. IJafſhuul.] frembringe ca 
Huulhed ell. Fordybning i; giore hes 
udhule. At hule en OR, et Brod. — 
Jing, en. Giexningen at huke. 
Zulke ell. Brendhulke, en. Trataric 
af en Brønd over Jorden. (Moth.) pi. 
olk, 2 og 4. ' 
ulke, v. n. 1. (har.) frembringe & 

egen Lyd, v. at trætfe efter Veirct us 
én ftærk Graad. (i dagl. Æ. ogfaa: hub 
græde.) — act. at hulke noget op af Kre 
om Fugle, der flyde noget op af Kroer 
fom de have fvælget, — Zulken, cu. ad på 
umle, en. ud. pl. [X. S. Homd 

Isi. IIumall.)J en Plante, hvig Kogler 
ell. Blomſter og Frugt, af beeſt Sms 
fættes til Øllet, naar def brygges. kh 
mulus lupafus, — Deraf: nl 
gnu. Humlens Dyrkning og Frembringdk 
sSumlefører, en. den, ſom kisrer com 26 
Dumte £ ftore Vogne t. Salg. mk 
aard eller BZumlehave, eu. indtbeged 
ord, hvor Humle dyrkes. | Sum 

en. Hakke, hvormed Jorden omfring pus 
leplanterne ophakkes og losnes. Het: 
Tetnop, en. Humlens Kogler cl. 318 
Sumickule, en. Fordybning, ſoͤm gren 
i Jorden, t. at nedlægge Humlexaoddecet 
umlekolle, en. Kelle, hvorpas Hum 
tørres. , Juml melle en. Maſkine, hes 
vet Dumler prefſes ſterkt fammen, f. & 
bevares ufordœrvet. Winſtraps gen 
Red, VI. 1). Bumleranke, en. pus 
lens lange, krybende Stangel. * | 
cen. En St, hvorved Humlen file må 
Urten. —* umleſpire. en. em 

Vens forſte unge Rodſtud. —X 
en. Stang, fon ſettes t. Humlen | 

flynge fig op ad. (Humleraft. Boi 
durette atlj, figes om DL, hrorpete 
at rigelig 9. Bumleſæk en. Gums 

"get ſtor Gæl, hvort HG. pattes og fan 
Zumleurt, en. Urten eller Set, fon 
fogt m. Humlen, men endun el her på 
ret. (8. 6.9.) 

Zumle, en. SÅ ell. Sumfebi. 

Hamble. T. die Hummel] 23 
ſom gives flere Slags lodue He 
ſtielli inabien. AÅpisynnored 

umle har ein em de 

ſom verd meget Toni Re.) 



Humme — Hundetobbei. 

unme, v.a. 1. troœtte ell. rytte langs 
omt tilbage. Ab humme en Vogn. 
summer, eu. pl.-e£. Zol. Hargri, Hu- 

mar.) En flor Krebſe⸗Art. Astacus ma- 
tinus, Fabr. Deraf: 3ummerklo celler 
gummerfar, en. Hummerens Klo. um⸗ 
nerſfal, en. 0. fl. . 
summer, ef. pl.=e. et ganſte lidet Væs 

lſe. (Sicllandſt. dagl. J. 
Sumpe, v. n. 1. (har.) gage beſderli⸗ 

un, med haltende Trin. (I. humpeln.) 
sun, hendes, bende: perſonligt ſubſtan⸗ 

idiſt Pronomen i tredie. Perſon, om cen 
om ev af Avindefisnnet, (Sv. bon. A. 
3, heo, bio.) fvf. San. 
såun, en. pl. Sunner. et Dyr af Hun⸗ 

fennet; et dør. (En Zunkat; en 
zun⸗Ræv, SunsTiger, og ſaaledes om flere 
dyr. Bruges ogfan om Planter, der liges 
edes ogfag kaldes Sunplanter.) = guns 
lomſt. en. En B. hvor Hunkisnnets Dele 
indes allene, og afſondrede fra Hankisn⸗ 
uté. Bunkien, ct. det quindelige Kien; 
im Dyre (og Planter.) + 
Sund, en. pl.- e. [Jél. Hondr.] et 

tiende, almindelig udbredt Huusdyr, 
Woraf gives en Mængde Afarter, og til 
vis Slægt Ulven, Næven og fi. Dyr høre. 
"anis familisris. f. Gaardhund, yrde⸗ 
und, Jagthund, Lænkehund, Stiodez 
und, Stuehund, 0. fi. At fætte en 35.1 
ænte. At flage Zundene (Lœukehundene) 
is. At fomme f. tidlig, fom sund i hedt 
500. I — Sammenſectin. i d. Zale om det, 
om er meget flet, f. Er. Zundefode, Sune 
elig, 2. Som Ugveméord, i lav ale: 
n gierrig Sund; en fidertlg sund. = 
undeagtig, adj. fom ligner en fund. 
"Dan tog fil I Menneſtelighed — og man 
andt intet hundeagtigt I hans hele Op⸗ 
srfel.” Sneed. Zundeart, en, Art ell. 
[fart af Hundeflægten.  sundebiæf, et. 
Bicf, bieffe. ZSundedage,. n. s. pl. 
altid m. beft. Art.) Tiden imellem ben 
2 Jul. og 22 Auguſt. Deraf: unde⸗ 
agsbede, Zundedatzoveir. — Zunde⸗ 
reng, en. D. ſom pasſer Hunde. ſigurl. 
ienende, Perſon, fom cen behandler med 
foragt. såundeføde, en. figurl. flet 
føde, fom fan paſſe f. Hunde. Sunde: 
aard, en. ét Aflukke i en Gaard t, Jagt: 
unde, Bundeglam, ef. Hundens Biæfs 
in og Gieen. ”Pludfelig dev høres Sky⸗ 
en, Raab og Zundeglam.“ S. Bilder. 
sundegræs, et. en Plante, hvis Blade 
Jundene undertiden æde af. Dactylis glo- 
aerata. Bundehnuus, et. lidet Brædes 
uus t. Lœenkehunde. Zundehvalp, en. 
sundené Unge. Bundejagt, en. Jagt, 
om drives m. Gunde. Zundekobbel, 
t. to eller flere fammenfoblete unde. 
Da gisede SundeFoblet, da led det Jer⸗ 
erhorn.” Øhimføl. hundckold, adj. 

467 Hundekold — Hundreddiis. 

33. oſt, en. 

fo 
, —— 

f p f Grønland. 
undeſtald, en. Opholdéfted f. Jagthunde. 
undeſteile, en. En ganſte liden Fig, 
asterosteus. (pundetagge.Woth.) Zun⸗ 

deſtierne, en. En Stierne af ferfte Rang 
i Diet paa Stiernebilledet: den ſtore Hund. 
Sirius. undeſulten, adj. i dagl. T. 
overmaade jſulten. Bundeſvobe, en. 
Hundepidſt. — n.s. Navn 
p. en Plante, ſom rifforn brugtes i Læs 
gefonften: Cynoglussum officinale; men 
ogſaa p. flere —— Planter; t. Gr. 
Myosotis lappula. undevagt, en. HL 
Skibs: den Bagt næft efterMidnat. Suns 
deveir, et. i dagl. Tale: meget ondt Veir. 
= hundfſk, adj. 1. meget gterrig, karrig, 
nidſt. (dagl. Zale.) 2. ffamteg i Ord og 
Gierning. Icyniens. Moth.) 
Sundrede, hundred, Hovedtal. 100, 

[Isl. hundrad, Goth. og A. &. bund, 
Om Oprindelfen t. Ordets fidfte Stavelſe 
(red, rede) jvf. Ihres Gloſſ.) gundrede 
Aar. Eet hundred Rigedeler, to hundrede, 
undrede Gange faa ſtort. — Orbenstallet, 
ſom fielden forefommer, er uforandret. ” 
ver hundrede Mand (3: cen af hvert 
Hundrede.) (Det i 8 6.0. anforte Ors 
denstal: hundrende er ikke brugeligt; ſaa⸗ 
lidt ſom det af Blod anførte: hunde es 
Ingrere Badens: pundredfte; gådt neppe 
i Skrift.) — undrede (eller, ſom det ogſaa 
ſtrives, Zundred) er vel eprindeligen et 
Subſtantiv (ligeſom og Tufinde) og har 
derfor Artikelen et, ſom i Almuens Sprog 
næften aldrig udelades foran Talordet. 
Gt ſtert BZundred 53: 120, = hundreds 
aarig, ad; 1. ſom har været til, varet, 
levet i hundrede Aar. En hundredgarig 
Olding. 2. ſom indtræffer hvert 100 Aar. 
pund redfold, adv. hundrede Gange. hun⸗ 
redfoldig, adj. ſom er taget 100 Gange, 

er 100 Bange faa mange, En hundreds 
foldig Afgrede, Fordeel. (6. S. D.) —* 
redfoddet, adj. ſom har hundrede Fod⸗ 

der. (V. S. O.) KAAS EGE ad). 
fom veier hundrede Pund ; ell. fom ſtyder 
Hundrede Pund. En hundredpundig Mors 
feer (en Hundredpuddiger.) såundreds 
tal, et. Et romerſt Zundredtal. i un⸗ 
dredtal, adv. i meget flor Mengde. hun⸗ 
dredviis, adv, hvert Hundrede for fig. 

— (8307) 
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Hlindredviis— Hurtig. ; 468, 

(Derimod: i hundredviis, d. ſ. ſ. i huns 
dredtal.) 

såunger, en. ud. pl: [J6l. og A. S. 
Hungr.] 1. den ubehagelige Fornemmelſe 
af utilfredsſtillet Madlyſt. At lide guns 
er; føle 3.3 mætte fin 3. ”sgunger er 
Pr ardt Sværd i helbred Mave,” P. Lolle. 
— Efter Sporon er: ”sSunger en Folelſe 
af Beglerlighed efter Føde; Sult derimod 
en Folelſe af utilfredeftillet Hunger; eler 
en Virkning af Hunger.” Talebrugen er 
heri vaklende. Sult bruges undertiden 
for en langvarig cl. ofte gientaget Guns 
ger, Man figer derfor: der kiendes ingen 
Gult paa ham. Man figev: At døe af 
Sult (itke: af gungeri) Derimod nævs 
neg: såunger og Dyrtid (3: en i et Land 
almindelig udbredt Mangel p. tilſtrokkelige 
Fødemidler.) Sunger bruges ogſaa (liges 
fom Torſt) figurl. for: Begierlighed; men 
aldrig Sult. 
nu næften altid hos'Almuen; men 
ev ikke ofte. 2. almindelig Mangel paa 

Levretsmidler; Hungersnod. Der var guns 
ger i Landet, ”Hvis feige Slovhed fun 

Suns 

SBungerene Sværd fan væfkfe af Dorſtheds 
fragt,” M.— Fungertvang, en. Tyang, 

Frengſel af Hunger ell. Gult. ”Det — 
foruden Zungertvang et ganfte Døgn fan 
leve.” Arreboe. == gungersded, en. Død 
af Gult, af Mangel p. Næring., ”Her er 
Hungersned, i bogftavelig Forſtand, def 
famme fom sSungersded,” M. Bun⸗ 
ersnod, en. ub. pl. d. ſ. ſ. BZunher, 2. = 

Dungtig, adj fom føler Hunger, er meget 
frængende t. Mad. »Den Mætte vil el 
vide, hvordan den Sungrige lider,” P. 
Lolle. At mætte den Sun 
rig Ulv fin Folkeret forglemte, og tog fra 
æven et m. Fare ſtiaalet Cam.” Storm. 

(ivf. frilten, der medfører et mindre ſtoœrkt 
Begreb.) 

såungre, v.n, 1: (har.) [98 hungra.] 
sle Hunger, føle ſterk Trang til Føde. 
SÅ * længe —F faſtet, hungrede har. 

fær en flænge fvt: ſulte, ſom udtrykker 
ortſat Hungren. Nan figer derfor baade 
neutr. at fulte ihiel 2: døe. af Sult, og 
act. at fulte cen, (3: give ham meget knap 
Fode;) fulte een ihiel; men ikke: at hungre 
ihiel.] jvf. udhungre. 

. unfjen, et. f. under Sun, en. 
urra! Udraabsord, hvorved en Meng⸗ 

de udtrykker en glad Hilſen, der bringes cen. 
Surre, v. n. 1. give en ſurrende, ſvir⸗ 

rende Lyd, ſom Vind, fuſende Vand, eller 
om en Bifoærm. (Moth.) Sp. hurra, 
reie hurtigt og beftigt omkring. 
sSurtig, adj. (Sv. og T. hurtig.] d. 

ſ. ſ. haſtig, ſaar. At være hurtig (nem) 
til fin Gierning. En hurtig Arbelder. Et 
hurtigt (let fattende) Hoved. ”Furetigen 
ſteer det, der forrettes m. Rafthed i Be⸗ 

Få 

Dette Ord høres derimod: 

vige, "En huns. 

Hurtig — Sule 

vægelfer ; haftigen det, der foretaget mid 
—E ——— — C.Råkt. 
— Zurtighed, en. ud. pl. Haſtighed (før 
alen er om Legemers Beveegelſe.) 

uſar, en. pl. Fer. ſet unger Ord.] ce 
— Ene Rytter. —— —— 
—— (mindre end Rotterheſth, 
6 rhue, 0. fl. 
Susblas, en. [fordærdet, af det T 

Hauſenblaſe.J et Slags meget færk 
bindende Liim, ſom koges af Svsmmetlæs 
cen i nogle Fiſtearter, iſer Ousblac⸗Ete⸗ 
ren (Accipenser Huso;) Fiſteliim. 

såusbond, en. (efter Udtalen Soebonde. 
Moth.) pl. ——— ſſtrives ogſaa ef 
ter Etymologien: Buusbonde.] 1. Maal, 

uusfader. Herre i Huſet; i Modſata. I 
vende, Tieneſtefolk. En god, en ſtreeg 

så. Busbonden og Madmoderen. Det 
er ikke Ulydighed mod Forefatte og gut 
bonder, ſom forftaaeé ved denne Fribed. 
Thaarup. (D. Filſt. 1.74.) 2. en Gobb6⸗ 
eier, Jorddrot. 3. en Wgtemand (fem i 
ældre Danſt faldes blot Bonde.) — Gøl 
bondhold, en. i Lovſproget bl. a. den sans 
lige Kiendelfe, en Vorned maatte give på 
bonden f. Tilladelſen, at opholde fig ad 
andet Gods. D.£. III. 14. 6. (Jf. om 2 
anden Bemærk. Mandir Landveſ. &t 
.432.) 

a. 4. [af ufe, v. 
Ophold i fit Huus. ufe og hæle cm 
Forbryder. ”Tvedragt, Brede, daarlig 
Harm aldrig hufes i dens Barm.“ Thae⸗ 
trup. ſHos Tauſen forefommer huſe ia- 
trans. for: være til Huſe, have Boal 
»Da ſtulle de dog ikke længe huſe p. ca 
Sted,” Vinterd. af Poftilen. 52,]  (ufæs 
vanl, ev Subſt. en Buſer. ”Dect er 
umuligt f. Forbryderen at undfine, fon 
at finde en Zuſer cl. Gæler.”” Baggein. 
M. Klim.) ” 

z3uſere, v.n. 1. (han) holde ide pi, 
tage voldſomt afited. (d. Bale.) 
uffe, v. a. 1. [af gu cl. gug. 3 

hugsa, tænfe paa, overveie.) Have i por 
fommelfen, mindes, erindre fig. Han for 
pufte fra han var fre Aar. Jeg buffer ik 
ans Navn. ”Xt bevare atentine 

havte Foreftillinger, er at huffe. Den ør 
fler paa modtagne Belgierninger, lem 
det v. en Leilighed falder ind, et have mor 
taget bem. Den erindrer fig bem, fon, 82 
felv at henvende Tanken p. dem, hinder 
at de glemmes.” P. E. Måler. (gs 
fom ev det ældre. og mere daufte Dm, & 
gefom det er det almindeligie Adtryi f€ 
Hutommelſens Virken, braget overhonk 
hyppigſt t d. Tale; noget fleldnere bruge 
erindre, og helft om vigtigere GienRaniis 
mindes i det nærværende Bl fås alefpcog 
denſt; ti bg " g 
Xr SNE 45* —2 
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Huſte — Huuljern. 

) at fænfe med Flid paa for at mindes 
sugsa.) 3uff pag det, du har lovet mig. 
eg huffede itke paa, at han var i tuen. 
) bringe cen forbigangne ell. foreftaaende 
ing i Erindring. Jeg huſfede ham paa 
set Ungdomsbeklendtſtab. Zuſt mig pag 
t, om jeg ftulde glemme det. 3. huſte 
g om, giøre fig Umage for at mindes 
get. 
uſtru, en. pl.-er, ſet det Seél, Huss 
eya, og hedder i ældre danſte Skrifter: 
zuusfrue.“Sin ægte og rette Suusfrue.” 
edels Saro. S. 8. Skrivemaaden: Huus: 
o er aldeles falſt, og tillige mod al Ana⸗ 
gie, da dette Ord efter det danſte Sprogs 
'atur maatte være et Adjectiv.] En XÆgs 
kone, Huusfrue, Kone. At tage fig en 
mftru 2: gifte fig. Han reiſte bort med 
uſtru og Børn. ”Jeg onſtede mig en Kos 
e, og itfe en Suftru.” Rahb. (D. Filſt. 
II. 478. hvor Forf. m. det fidfte Ord ifær 
ster til Konens Stilling ſom Huusfrue 
ler Huusmoder.) “En huldere Suftru, 
aegtelig en bedre Huusmoder, og viſt ikke 
i flettere Noder.” Samme. (D. T. XI. 
10.) ”Den avindelige Xgtefeclle kaldes 
one fom gift, og i Henſeende t. (hendes 
orhold til) Manden Zuſtru. (Eders 
uſtruer fſtulle blive t. Enker.“ 2 Moſe B. 
. 24.) »Rone ev det vidtløftigere Ves 
ub, og indbefatter baade —2* og 
5. ker. d — 

ußvale, 1. under u. 

utle, v.n. og 1. [É. hudeln. E. 
buddle.] handle ilde m. et Arbeide, flet 
rrette en Gierning. At hutle m. noget. 
agt. ZX. f. forhutle. At hütle fig hen, leve 
arligt. Moth.) Deraf: Zutleri, et. 
rakkeri, daarligt Arbeide. (Roth. ) 
Suul, adj. pl. hule. [I61. bolr.] 1. 
m å det Indre har et fomt Rum; ſom 
ert udfyldt. Gt huult Træ, Rør. Kug⸗ 

n ev huul, En huul Tand. 2. fordybet 
sod Midten, indſynkende. (det modſatte 
trind.) Ut flibe et Glas huult. Zule 
inter. Sule (indfaldne) Dine. Denlhule 
aand (den indvendige Flade af Haanden 
lav man ved den danner en Huulhed.) 
uegenti. om Lyden og Roſten: itfe klar; 
ov og dyb, dump. En huul Roſt, Lyd. 
inderlig buul, ſtisndt benlig og ſukkende 
ared en Øtemme.” Bagg. (Thora.) 4. 
url. trodſt, tilbageholden; liſtig. Han 

uul og hammel 3: beſlagen paa alle 
auter“ (meget liftig.) Moth, = Suul: 
te, eu. den ſtorſte Blodaare, fom gager 
det hoire Hiertefammer. Vena cava. 

uulbor, et. Bor, fom har en Huulning. 
uulfiil, en, F. hvormed man filer Mes 
huult. Zuulhavl, en. Hevl, hvors 
d man frembringer runde Furer eller 
lulniuger i Tre. (Moth.) uuljern, 
Dreiejern, hvormed man dreier noget 

s 
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huuloiet, adj. 

V 

Syuuttindet — Huu 
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huult. puulkindet, adj. fom 
indfaldne Kinder. (Moth.) 3 
en. Kaardeklinge, ſom er fle 
Znulmark, en. Mark, fom e 
men har en Fordnbning imod 
Suulmeiſel, en. M. hvormed 
gev noget huult. Zuulmyut, 
Munt, fom fun er præget paa 
Bracteat. huulrund, adj. ru 
lige huul ell. indhulet; concav 
uulrundet, adj. v. ſom er giort 
ordybet i Kugleſnit. huulry 
vis Ryg el er jævn, men huul 
et. Zuulſaar, et. ſ. Zulſaar. 
ovl, en. Skorl, hvis Blad er 

at fafte Korn, oſe Band bort.) 
uffe, en. d. f. f. Guulffovl, . 
v.32.3, giore huul v. Slibning, 
et ſaaledes, at det faget en 4 
t huulſlibe en Kniv. Et huulſle 

(modſat: rundflebet.) uul 
et huulſlebet, huulrundt Speil. 
ſtobt, adj.v. ſom er ſaaledes fø 
indeni er huult. Suulftobr 
Glerningen at ſtobe paa denne 
huultandet, adj. ſom har hule 
ZZuultegl, en. huul Tagſteen. 
Zuulvei, en. dyb Vei imellen 

fom har hule, 
ine. uuloxe, en. En Øre, 

fom en Sferøxe, men med hu: 
der br. af Skibsſtsmmermendet. 
Tre buult, >= Zuulhed, en. 1. 
eden, at være huul. 2. et bu 

— uulning, en. pl.-cr. En Fo: 
et huult Sted. | 

uule, v. a. f. hule. 
uus, et, pl. Sufe. [Jel. AX. ( 

Hus.] 1. egentlig: en til Beboe 
Bygning. At grundlægge, bygg 
et 3. ”Den, fom bygger Buus 
Mands Raad, han faaer det 
ſtaae.“ Ordſpr. At reiſe et 33. 
merværfet ft. Huſet. At boe i Tel 
det for i Bufe, suus for Zuu 
ene H. f en By til: det andet. (j 
— Forhuus, Sidehuus.) 2.1 

emerkelſe: enhver Bygning, hvor 
yares, ethvert Sted, enhver Ting, 
t. at indſlutte ell. glemme noget i, 
Giemmeſted. S. f. Ex. Beenhuu 
dehuus, Vaabenhuus, Bloœkhuus 
uus, Naclehuus, Sandhuus, c 
aa om NMalurgienſtande: Sn— 
Sneglens Skal. Frehuus ad: det, 
giver, indeflutter Plantens. Fro. 
lig, Bopæl, Hiem, enten heel 
el. RØNN i et Huus, fom ma! 
At have Zuus og Siem. At kom 

.3 forbyde cen fit SZuus. At 
ufe hos cen 2: boe hof een i ha 

(dg da enten Blot have færftilt Bi 
holdsfted, ſom er den almindeligf 

AJ 
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ning; ell. tillige være Sem af Familien, 
have Koften.) 4,1 Modfætn. til Gaard: 
a).i Kisbſteederne: en Bygning, der ef 
har Indkisrſel, el. Port, men fan Dør t. 
Indgang. Bb) paa Landet: en Bolig for 

, en Huusmand, enten uden Jord (jordløft 

ø 

Zuus) ell. med liden Ford til (jordfaft 53.) 
i Forhold t. en Gaards Jorder, Han fiyt⸗ 
tede fra Gaarden og fæftede fig et Zuus. 
(ivf. Sæftehuus, Badeluus.) 5. et Guus, 
indrettet f. en ell. anden færdeles Brug. 
S. f. Er. Badehuus, Bedehuus (Capel), 
Binggerhuus, Huggehuus, —ãA— and 
—— o. fie 6. Herberg. En Frems 
med, ſom beder om Zuus. At laane 3. 
for en Nat. Bi kunde ikke faae. Suus i 
ele Byen. 7. alle de Perſoner tilſam⸗ 

mentagne, ſom boe i set Huus. Hele Sus 
ſet ſtal flytte. 8. de Perſoner, ſom høre 
t. ef Huus⸗Selſtab, Forældre, Børn, Ty⸗ 
ende. Han hav et fort 4. at underholde, 
9. Slægt, Familie. Det kongelige Suus. 
Kongehuſet. Et af de eldſte adelige Zuſe. 
Han har giftet ſig ind i et fornemt Zuus. 
10. Handelsſelſtab, Handelshuus. Det er 
et af de fførfte, ældfte 53uſe i Byen, Dette 
8. har ophørt at betale, 11. hvad der 
henhører £. et Gris, Huusholdning. At 
beſtikke fit 3.3 førge for Zuſet. Ar holde 
. for cen ”De vilde ikke blot holde, "men 
pgſaa paffe deres Suus.” Rahb. (D. Tilſt. 
XII. 428,7)" At holde godt, flet 53. (med 
fine Midler) 3: være ſparſommelig, odſel. 
12. Levemaade, Opførfel, De holdt et lys 

ſtigt 3uus i Aftes. Der er et galt Suus. 
Der vil ligge et Zuus, naar han fager 
det at høre (3: han vil ſtiende, blive mes 
get opbragt.) At holde ilde, godt Guus m. 
noget 2: behandle det ilde, vel. — figurl. 
i dagl. T. At holde 3. med een 3: overs 
fffænde ham. = uusand, en. pl.-ænder, 
fam Aand. (modſ. Vildand.) uusan⸗ 

, dagt, en, Andagt, ſom holdes hiemme i 
Huſet. Zuusarbeide, et. Huusgierning. 
Suusarme, pl. fattige Folk, ſom ei gane 
oin at tigge, men hiemme lide Nod. ”Diffe 
Suusarme, ſom ikke have lært at grave, 

"flamme fig ved at trygle.“ Sneedorf. 
Sunebagning. en. B. fom ſteer hiemme fé 
Huſet. huusbegt, adj. v. hiemmebagt. 
huusbehov, ct. hvad ſom behevest. Hus 
ſet (11), til Huusholdningen, til daglig 
Nodtorft. ”Han blev ſendt ind t. Staden, 
at kiobe noget ft. fin Faders Suusbehov.” 
Storm, Han har til Suusbehov, men 
intet tilovers. “De, der fax at fige kun 
ftadere t. Suusbehov.” Rahb. Zuus⸗ 
beſotz, ct. Beſog, ſom ſteer i et Huus. 
(jvf. SB uusfegning. mrsbonde, en. 
f. Zusbond. uusbreve, pl. Brev⸗ 
ſtaber, ſom vedkomme et Huus og Eien⸗ 
dom af ſamme; Huusbrevſteber. (Moth.) 

Buusbrud, ct, den Voldeglerning, at bry⸗ 
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de Døre op paa et Hund, bryde fad ing 
Eierens Villie; (Moth.) cÅ. af berttog d. 
Flytning noget af det Nagelfaſte i et Hun 
(NR. Lov. 3. 14. 41.) ' så 88 

1.5. f. f. Huusbehov. “ Efterhaanden ble 
de henvifte t. menig Mands —— 
O. Guldberg. ”Brændfel til Zuuebmng 
Olufſen. 2. Huusſtit. Suusbygusk 
en. 1. Gierningen at bygge fpuui 
Maade, Skik, I af bygge Huſe paa; Hun 
Ongningsmaade. scapellan, ca. f 
”&n Medtiener, fom Præften for Ca 
heds Skyld tillades at holde £ fit Husk 
(perfonel Capellan.) Moth. 2. en Frak 
fom hoie Herrer holde paa deres Clog 
allene for deres Familie og Huus 
Suusdag, en. Huusmands Ari 
tgiøre Zuusdage. Præften har fon: 

suusdage af Gognet. unsdigvel, 
figurl. a) en meget ont' Husbond ell. Hule 
b) den, ſom fætter Splid i ct Huus. 910 
dragt, en. Klædedragt, fom man brugt 
hiemme i Huſet. (M.) musdue, tå 
den tamme Due. huusduelig, ad). 
lig t. Huusgierning (ell. d. |. ſ. wd 
morgenduelig. Xrreboe. Heracm. 189 
VBuusegel, en. Jistap. (Moth. forende 
Zuuseier, en. den, ſom er Gier af pa 
ell. Gaard I en By. uusfader, 
Dusbonde, Manden i Hufet, i Farbe kg 
hans Børn og Tyende; i famme Hegſen 
kaldes Konen Suusmoder. gunst, Mk 
Flid, Strebſomhed, Der anvendes p. al fag 
arbeide ci. frembringe noget i Huſct, 20 
ſets egne Fei (huuslig Jnduſtrie.) hr 
flittig, adj. ſom lægger Vind p. Qatc 
(Olufſen. Grundtr. af GStatseccen. TR 
Bhuusflue, en. den almindelige Flae, Of 
fluen, Musca domestica. — $umfgn 
en, 1.5. f. f. Huuchovmeſter. 2. ct Eu 
Embedéemend i nogle Egne af Genie 
land. uusfolf, n. 8. pl. 1. Fod, 
bov t. Leie i det ſamme Suns, 2. 7% 
fom udgisre cen Familie, faavel Forrige 
Børn og Frænter, ſom Tleneſteſeil, F 
SN de boe ſammen | cet Guus. 9 ] 
amlede hver - Aften alle fine 4 
Bøn. (Ogſaa coil. "Forældre havde ME 
ftrænfet Magt over deres Born, PM 
over fit SBuuefolt᷑.“ Schotte. 
fred, en. 1. Fred, Sikkerhed i fil pa 
og færd. den Gikferhed f. Bold og SNE 
fald, ſom Loven giver en Mand | fl 
Huus ed. Bopæl, og ftraffer Oertic 
deraf (hvilten ogſaa benævnes 5 
hoiere Straf. (f. D. Lov, VE 154) & 
Fred, Rolighed f Hufet, i Familler. 
fri. adj. fritagen for at betele puustle 
ofteft adv. At boe huusfrit.) 

2 den, fom boer m. er auden ffomet 

ÅJ 
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ahn. Mord. Keigsh.) usfængfel, 
J. fom cen maa underkaſte fig i fit eget 
né, tfin Bopæl; Huus⸗Arreſt. Zuus⸗ 
om, et. def, ſom gier Gavn i ef Huus. 
in har lært at giore Buusgevn. uus⸗ 
nad, ſ. Boſtab, Bohave. huusgier⸗ 
ig, en. alt det Arbeide, fom er forns⸗ 
i iet Huus. ”At giore al fin Zuus⸗ 
rning.” Srredorf. Buusgrund, en. 
und, fom et. Huus flager paa, ell. bar 
act paa. (Moth.) sSuuøgud, en. 
d, ſom Afgudsdyrkere .heve i deres 
fe, og tilbede, fom diſſes Beffytter. 
moberre; en. d. f. f. Suuseier, Suub⸗ 
t eil. tZuusfader (men mindre bruges 
t.) ”Suusherrens Magt over Tieneſte⸗ 
ket,” Schyuſtte. Buushiarne, et. Bet 
ed p. et Huus, ”hvor Giden ſamles m. 
wien.” Moth. nusholder,en. egent⸗ 
: den, ſom foretager et Huus (11); 
nm bruges meft i de Udtryk: at være en 
b, en fler uus holder 3: være oecono⸗ 
ſt, ſparſommelig; eller - det modſatte. 
)en, ſom blot forſtaaet af ſpare, ex enduu 
zen god Suusholder. Muͤller. ¶ Sta⸗ 
ncé almindelige Buus hol dere. Schutte. 
de. Reg. IV. 2.) —A adj. 
:. haudhåltertifeh.) ſparſommelig i 
Huusholdning, ”fom forfaagr rigtigen 
anvende Huſets Forraad.” (P.C. Muͤl⸗ 
. Et nyt Ord, der fielden forekommer, 
1 ældre Dank hedder: huusraadig. jvf. 
wolig, 2) uusholdereſte, en. et 
mentinmer, der ſoreſtaaer en ugift Mands 
ausholdningz eler under Huusmoderens 
pfon beftyrer Huſet, Kokkenet, m. m. 
uusholdig, en. (Deconomie.) f. bet 
lg. Fuuspoldming, fom nu er den mere 
ugelige Form. ("Hans KRegiering vil als 
d blive et Exempel paa, hvormeget en 
g huusholding formaaer. Kampmann.) 
uusholdningg, en. det, ſom bhobrer til et 
aus, med Henſyn t. Familions Fornoden⸗ 
der, Fode dg Kiceder, m. v. (Decanomie.) 
un foreſtaaer felv fin 35. At have en flot 
5 føreen ordentlig s3. "Den Mangel, 
an lider i Begyndelſen, ſtal here ham 
parſommelighed og en god uushold⸗ 
ng.” Sneed.) Datteren gaaer i 
Ingen 3: har Tilſyn med Madlavning og 
,, duneholdningefonft, en. Oeconomie. 
Sdutte,)" uus jomfru en. En Jomfru, 
tt fiener i et Huus, enten ſom Huushol⸗ 
te, for at ſye ell. dest. Zuuskarl, en. 
Roth. Nygtende Hielp af en Alt paapas⸗ 
nde SuueFarl,”Bagg.D. Bært, VIE 345.) . 
dar (4) og Gaardðskarl (fom er den brus 
Ulge danſte Benævnelfe.) uusokiob, et. 
Nerningen, at kiobe et H. Zuusklokke, 

liden Klokke, ſom anbringes iStuerne 
udenfor en Port ell, Gadedor. rå uus⸗ 
ne en. En Dudsmands Kone ell. Enke. 
uustors, et. ſtort Onde, hvoraf man 
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plages i et Huus. Buuslede, en, Lede 
t. Huus og Hiem, Ulyſtet. at være hlem⸗ 
me. (Reinite Foff af H. Weigere) uus⸗ 
leie, en. det, ſom betales for at boe til 
Leie i et Guns. Zuusleilighed, en. Lei⸗ 
lighed, -Beflaffenhed ved en Bopæl. 
"god, for, indſtrænket Huusleilighed. 
Zuusliv, ct. Livet, ſom det føres 1 den 
huuslige Kreds, i Hemmet; Familleliv, 
det huuslige Liv. - ”Fuuslivets Stitte og 
Indretniuger hos de Samle.“ M. Buus⸗ 
love, pl. Love, ſom vedkomme bet huus⸗ 
"lige Selſtab. Af Suuslovene faldt den 
ftørfte Deel bort under den faderlige Magt.” 
Schyfte. Suuely, et. Ophold, Tilflugt 
i et Huus, for at beſtiermes mod Veiret. 
»Suutblagt, n.s. en fleeraatig, ſaftig Plante, 
Der groet paa Bonderhuſenes Straatag. 
.Sempervivum tectorum. uusmaler, 
æn. den Maler, der ifær fun giver fig af 
m. at anſtryge éH. male Huſe vg Varel⸗ 
fer; der enten ikke har lært, el. ikke ud⸗ 
øver Maleriet ſom en, Konſt. Buus⸗ 
mand, én. den, der enten ſom Fæfter ell, 
Selveier beboer et Bondehuus Landsby: 
huus. (f. Buus, 4. b.) Gaardmænt og 
såmsmænd i en By. 3uusmandskoſt. 
en. tarvelig Føde. uusmiddel, et. 
eœgemiddel, man har i Huſet; fimpelt-Læ-s 
gemiddel. Suusmoder, en. ſ. Zuus⸗ 
fader.Madmoderen viſer fig i Ktøtfenet 
og v. Spiſebordet; Zuusmoderen virker 
giennem den hele huuslige Kreds.” Muͤller. 
zzuusmonniug, fs Monningg. uus⸗ 
niſſe, en. ſ. Niſſe. Zuuspant, et. Pant 
og Panteret i ct Huus; ell. et Huus, ber 
fættes i Pant. At laane paa et Suuspant. 
”RNaar I har fat eders Penge i et d nus: 
pant.”. Enccd, Zuuspenge, n. s. pl. 
Afgift, Leie af et Landsbyhuus. uus⸗ 
plads, en. Huusgrund. (Moth.) uus⸗ 
poftil, en. Samling af Pradikener fil 
puusandagt. (f. Poſtil.) Buusqvxeg, 
et. Avæg, fom holdes v. Huſene; ſtorre 
Huusdyr. (Fibigere Sophokle li. 123.) 
uusraad, et. Raad mod en Sygdom v. 
HPHuusmiddel. huusraadig, adj. huuslig, 
ſparſom. (Tauſſen.)“ En huusraadig Svin: 
e ér hendes Husbonde en Glæede.“ Sir. 

26.2. (Bib. af 1550,): ”Hvo ret huuoraa⸗ 
dig er, vel og i Tide ſparer.“ Bording. II. 
338. ”Biis i cet og Alt fom Kone dig 
huusraadig.” C. Frimann. Buusrad, 
en. Eudeel Huſe byggede i cen Rakke. 
(Moth.) Zuusredſkab, et. pi.- er. Red⸗ 
ſtab, ſom anvendes t. huuslig Brug, f. 
Er. i Kiskkenet. (O. Guldberg.) uus⸗ 
rum, et. 4. Rum t. — i et Huus, 
Huusleilighed. Stort, indſtrenket Suuss 
rum. 2, en vis Deel, et viſt Rum i et 
Huus. J dette Suusrum har han fit Vœrk⸗ 
fied, fin Stald, Lade. uusret, 5uus⸗ 
rettighed, en. 1. den Ret ell. Rettighed, 

— 
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Syunsret — Huustiener. 

fom en Huusfader har og ubøver i fit 
Duus. 2. Udevelfe af dømmende Magt, 
fom Huusfaderen befad i ældre Tider, hos 
uciviliferede Nationer. Huusfaderen havs 
de Nettighed t. at holde em Zuusret over 
en trodfig, forføommelig, utugtig Kone.” 
Schytte.  Sunero, en. Ko t fit Huud; 
Huusfred. (C. Frimann.) — 
eu, den almindelige Rotte. Mus rattus. 
Suusſager, n,..s. pl. Ting, Sager, fom 
vedkomme en Mandé Huusholdning eller 
huuslige Tilſtand. At beſtyre ſine Zuus⸗ 
ager. Saa megen Tid, at han funde 
rage hiem, og bringenfine sFutsfager 1 

Rigtighed.” Vandal. "Den Tid, han havde 
tonere fra fine Zunsſager.“ Samme. 
pus elſtah, et. det Gamfund, fom en 
Familie, EXgtefolk, Børn, Glægt og Ty⸗ 
ende, udgisre. (Schytte) efinde, 
"pl. Quusfolk (2), Tyende og Familie. 
forældet.) »At Præfterne m. deres Suus⸗ 
nåde føre et ſtikkeligt Levnet,” D. Lov. IL. 

17,7. 3uusſtat, en. Skat, ſom lægs 
ges paa Huſe og Bygninger. (Olufſen. 
Ctatéoecon? 1815. &.252,). Buusoſtitx, 

, ene fædvanlig Skik, ſom følges i et Huus. 
uusſfiede, et. Gtiøde paa et Huus. 
uusſtole, en. Skole cl. Borns Under⸗ 

viisning hiemme i Huſet. ( Moth.) uus⸗ 
ſnegl, en. Snegl med Skal eller Huus. 
(Moth.) Zuusſortg, en. Sorg over 
huuslige Anliggender, Familieſorg, —8 su 
lig Sorg. (Lurderph. Beggefen.) uus⸗ 
ſpotelſe, et. S. der troes at viſe fig i et 
Huus. Zuusſtaud, en. ud. pl. den 
Stand, der indbefatter det gienfidige for 
hold imellem Hnusfaderen og hans Huſtru, 
Bern og Tyende; huuslig Tilſtand ”Suuss 
ſtandens ftille og jævne Glæder.” O. Mals 
ling. "Den Gtrenghed, hvormed Lovene 
behandle viſſe Forbrydelfer i Sunsftans 

. den.” A. Ørfted. ”Den Myndighed, ſom 
Forceldre og Mænd har i guusftanden.” 
Sneed. Zuusſtraf, en. Straf, ſom 
Huusfaderen anvender og er berettiget til 
at anvende i fit Huus. ”De ſtulle have 
Magt fil, ideres Huſe af fætte Straf med 

” Penge, ell. anden Suusftraf” (for Sver⸗ 
e. VI en og Banden.) D. .2.4. Buus⸗ 

foale. en. ben Svalcart, der fædvanlig 
bygger Nede under Huustage. Hirundo. 
uusſvend, en. Tieneſtekarl, Gaardskarl. 
(Sir. 37. 15. Luc, 16. 13.) uus⸗ 
ſyſſel, en. pl. Suuefyfler, Huusarbeide,“ 
Huusgicrning. (Rahbet.) uusſog⸗ 
ning, en. Efterſogning, Randſagning, 
ſom (feer i Huſe, efter Horighedens Be⸗ 
faling. Zuustavle, en. kaldes den Deel 
af Catechismus, hvori handledes om Plig⸗ 
terne i Huusſtanden.“Som en uustavle 
du det udenad maa lære,” &. Frimann. 
fouuetiener, en, En Tiener, Weneſtekarl, 
om bar fin Syſſel inde i Huſet. ”Fav ikke ilde 

Jord v. ef Hnus. 

Hunstiener — Hvad. 

m. en Suusetlener — ell. sm, ex Daglen 
Sir.7. 21. Sunstoft,en. et üdet € 

omt, «2. & 
hvorpaa ct Huus har ſtaaet, sl. tal bo 

uustropper, n.s, Livvagt. Den fo 
onges Zuuotropper. sSuusirel 

æræl, ſom gier Tieneſte I Haſct. 9 
tugt, en. Tugt og Orden, fom ca 9 
fader holder i fit H. ”Manden ha 
"fin Myndighed, Zuustugten et fo 
Schytte. Buusiyende, f. Tu 
sSuustyv, en. Zun, ſom ſticler i det 
hvor han ev ell. tiener. uubiyy 
T. begaaet af en Huustyv. 
ning, en. Gierningen at lægge dag 
Duus. Suustommer,. et. Zomma, 
bruget t. Huusbyguing. r 
mand, en. ben, der forſtaaer det Zoz: 
arbeide, fom hører t. Huusbygning (II 
t. Sfibetommermand.) svent, | 
want til et Huus, ved længere £ 
Hun. ev endna ilkke bleven ret jure: 
”Den huusvante Svale.“ Trotcl. "I 
fom en gammel huusvant Ben, bå 
tilbage.” Ohlenſchlœger. »Hvor Rante 
huusvant om de klare Muder vinder. 
"Staffeldt, uusvert, en. Huustich 
Henſyn 't. dem, ſom boe t. Leie hes 
huusvild, adj. fom mangler Bopal. i 
mødte Dyden, ſom juſt den ⸗ 

ever." 

Zuuslig. adf. f tlf 
t. prutvæfen. Suuslige Syéler, 6! 
2, fom elſter huuslige Bysler; fon | 
m. Sparſomhed beftyrer fit Huus; hor 
big: En meget huuslig Kone (3: er 
ſom gierne virker og fysler i fit $ 
Måler, Drdet br. ikke let om m I 
men derimod vel huusholderf.)= 4 
ſidſte Bemeerkelſe: Suuslighed, aa. 
. ved, pron, interrog. & relat. f 
hvad.] 1. det ſporgende Pronomen bi 
er neutr. til hvo, hvem, og bru 
uperſonlige Glenftandte, ſaavel [ub 
(3vad fagde han? Sved vil, hved 
da?) fom adjectiviſt (Paa hvad Maede 
bvad Farve elſter du meſt?) — Us 
en flaaer det i Gt. for: Hvortil, bod 

såvad nytter. det? vad bedere 
2. det henfigtende Pronomen hvsd 
geledes deelé 2) ſubſtantiviſt: Sv 
ſom) han der fortæller, er ugrundet. 
han eler, er fun lidet. $uad (for fo 
mig vedkommer; deels hb) edjecttvig 
det ofte tager Partiklen for efter fj 
gemeget, paa hvad, el. hvad for ca 
en) Maade det ſteer. Jeg.verd ille, 

(hvilket) Land fan er fra. gved 
ſtuſle vi have deraf?" Job. 21.15. $ 
Binding er derhos ? Si — 
Ahvilken) af diſſe Bøger jeg ber 

— — 



Dved.— Stalp, | | 

ad foret Huns vilfe I bygge mig Ap. 
. 29. — Det flaaer undertiden i St. 
hvor for, hvor megen. Ingen verd, 
d Lœrdom han beſidder. Betenk hvad 
dar dermed er forbundet, 3. et Udraab 
Brede og Misfornsielſe, el. af Forun⸗ 
g. Bvad!? tør du underftaae dig at 
me her? Svad.hun er ſmuk! vad?! 
an død? 4. hvad ander, hvad ellers ? 
forftaaer fig. — hvad Da? hvad vil 
ſtee? hvad ev da at giøre? — hvad, 
mm. Bvad enten han lever, eller doer. 
pod for, hvilten, hvilfe. (f. ovenfor. 
) — hvwad heller, d. f. ſ. hvad enten. 
vad heller han flyder p. fit eget, eller 
inden Mands Jord.” D..lov. V. 11.1, 
ad heller' han vil famntolfe deri, el, el. 
uges mindre.) — hvad om, fæt det 
fælde at. (efter: men.) Men hvad om 
: døde forinden? — absol. fom et 
ergømaal eller Forſlag. sved om vi 
te derhen idag 3 — hvadſomhelſt, pro» 
m. rel. alt det, fom. ” Svadfombelfg 
rede Faderen om.” Job. 16, — Foræls 
er hvadhaande for: enhver, hvilken⸗ 
ihelſt.“ J hvadhaande Synd Nogen bar 
tet. 75 Mofeb. 19. 15. ("Være fig hwad⸗ 
ande Synd des er.” 1550.) ' 
Sval, en. pli-er. (It. Hvalr, Hval- 
kr.] et fiſteagtigt Pattedyr, ſom lever 
ret nordlige Polarhaͤv; og kaldes ogſad, 
andt uegentlig, 5valfiſt. (Balæna: Ka⸗ 
lotterne, (phyceter) ſom adgisre en dus 
n Slægt, faldes ſedvanl. ogſaa val.) 
der kommer ci hvert ar val t. Lande.” . 
dſpr. (Nan nyder ei altid eens Lykke.) 
oth. valbarde, en. pl.-v. (meft i pl.) 
arde, traadagtige Trævler i Hvalens 
ndlefe Mund, hvoraf giores det ſaakaldte 
ſtebeen. "Jvalfanger, en. plc. 1.den, 
mn ſtyrer en Hvalfangſt, ell. arbejder der⸗ 
d. 2. et Skib, ſom gaaer ud pad Hval⸗ 
naft. Endnu er lugen af Svalfantgerne 5 
mmen hiem. valfangſt, en. Gier⸗ 
ugen at jage efter Hvalen med Baade, 
orfra den dræbes med kaſtede Hvalſpyd 
.Harpuner. Svalfiſt, en. Hval. 
valfifferi, et. d. f. ſ. valfangft ; men 
gentlig. Svalgeard, en. 
or Hvaler fanges. (Moth. .£. V.12.11.) 
walfalv, en. Hvalens Unge. (Noth.) 
æelrav, et. en fed, hvid Materie, der 
des i egne Gunininyger i Kaſtelottens 
oved. Sperma Ceti. såvalres,. en. 
Ravn, Fom gives Flodheſten. val⸗ 
yd, et. en Harpun. (Moth.) Bval⸗ 
æl, et. det olieagſige Kised, eller den 
edtmaſſe, der findes under Hvalens Hub, 
, hvoraf brændes (ad: koges, ſmeltes) 
valtran. 
Svalp, en. pl.-c. [Joᷣl. IIvelpr. A.S. 
velp.) BSundens Unge; en Huündeunge. 
inden (Sæven) er med valpe, har 
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never Fiord, 

Hvalp — Hueden. 

Svalpe. (Om ander Dyr br. det iſer fur 
om Biørnené Unger. J lav Tale t. Spot 
om en Dreng.) = hvalpeggtig,. adj. ſom 
har noget” af en Hvalp. . Svalpehaar, 
n. s. pl. funden har. endnu .ilte fældet 
kue Soalpehaar. Saaledes ogſaa: val⸗ 
petænder. — Svalpenykker, n.s. på Uva⸗ 
ner hos Hvalpe og unge Hunde, f. Er. at 
tive itu. Hunden har endnu valpenykker. 

Svalt el. hvalvt, adj. ſom hæver fig 
rundt fom en palsftode, Fornicatus, ar- 
cuatus. Moth. ſegentl. partic. af det mu . 
itfe mere brugclige v. hvale (Moth.) eller 
hvalle >: hvælve.] ”Hvor Glimt af gyldne 
Gol og hvalte Himmelbue v. evig affagt 
Dom forbudet er at ſtue.“ Holb. (Poets 
Str. 1746. 104.) ”Den ſtore Gal af Fæs 
drelandets hvalte Bogeſtove.“ Ohlenſchl. 

as, adj. pl. hvaſſe. [ISL og Sv, 
rr, 6. hvæt. GI. I, was.] I. ind⸗ 
vettet t. at ſtœre ell. ſtikke; ſtarp. En hvas 
Knip, Ore. Et. hvaft Sværd. vaſſe 
Torne. ”EnZing, ſom er hweſſet, foruden 
at den kaldes hvas,. faldet ogfaa ffarp.” 
Sporon. "2. ſtarp at føle paa; ſtrid. En 
hvas. Hud, et hvaſt Skœeg. 3. figurl. 
giennemtrengende, bidende; ſtarp i Ord, 
"bitter. En hvas Kulde, Vind. At have en 
vas Tunge, Pen: = hwashaaret, adj 

ſtridhaaret. (Moth.) . bvashudet, adj, 
fom har en hvas, ujævn Hud. hvas⸗ 
valende, adj. v. ſtreng, bidende i fin Tale. 
(8. S. O.) Svashed, en. den Beſtaf⸗ 
fenhed, at være hvas; Starphed. (Heraf 
ogſaa: hvæffe. ſ. nedenfér.). N 
Bvede, en. ud. pl. [X. 6, Hvæt. Goth, 
Hwaitei.] en tnart. Triticum ari- 
statum. Deraf: vedeager, 3vedeax, 
Svedebrød, Zvedehalm, Zvedehoſt, ves 
dejord (I. tienlig t. Ovedeſed), vede⸗ 
katze (Brød af Hvedemeel, ifær et ſtorre) 
vedefnop. (et Slags faraa runde Hve⸗ 

debrod, hvoraf glerne fire bages ſammen. 
Moth), Svedeland, Hvedejord (Hans 
Plors gaaer i vedeland 5: han er meget 
heldig” Moth), vedemalt, vedemeel, 
8 efimle (et Slags ſmaa Hvedebrod) 

vedeſtraa, Svedeſtrud, fifforn : bvedes 
tage, lidet Hvedebrød (”Zidfelen ev Koené 
vedeſtrud.“ P. Syvs Ordfør. Il. 114.) 

vedefæd (den p. Marken vorende, cellet 
den indhsſtede Hvede), 0. fl. == Af vede⸗ 
brød haves: såvedebrødsdage, pl. hvor⸗ 
ved i Alm. og i dagl. Tale forſtaaes den 
forfte Tid, ſom nygifte WgtefolÉ tilbringe 
efter deres Bryllup. (T. Honigwochen.) 
uegenti. »Diſſe Livets vedebrodsdage 
(den ſorgloſe Ungdom) forfvandt.” Rahb. 
(D. Tilſt. X.471.) “Forlovelſes dagene, fige. 
jo alle Menneſter, ſtal være Swedebrod⸗⸗ 
dagene.“ ſammeſt. VIL. 118. 
Sveden, adv. Jsel.hvadan.] 1. hvorfra? 

1 
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Hoeden — Hvem. 

"fra hvilfet Sted. ”Jeg veed, hveden jeg 
form, og hvor jeg gaaer hen.” Joh. 8. 44. 
2. hvoraf. ”Han vidſte ikke, hveden det 

nn,” Joh. 2.9. (forældet.) 
ven, adj. f. veg. . i . 
vene, ve nn. 1: IIsl. hvika, X. 6. 

vægan, vakle, rave. Sv. weka.] 1. bes 
- væges, vifte hid og did m. Lethed. (hvæge. 
Moth.) Lyſet, Luen, Straaet, Roret hv 95 
ger. At hvege med. ct Lys. (VB. 6. O.) 
En hvegende Vind.” Kingo. (Hos denne 

Forf. forekommer ogſaa det mindre fors 
ſtaaelige Udtryk: ”Tufinde Byrder i Kros 
merne hvege.“ ildg. af 1827. 6.265) Om 
Bandet hos "Arreboe. Geraem. 401; 2. 
være uftadig, valle. At hvege i fin Bale, 
i fit udſagn. (Moth.) ”Gders Sect hveger 
her” (vafler, er ikke faſt i ſin Sære.) B. 
Thott. I. 95. Aanden hveger p. hang Le⸗ 
ber ad: han er. nær bed at bø. — 
8, act. At hvege et Lys ud, ſlukke det 
at hvege el. vifte dermed. (Ordet er lidet 
brugeligt; men forefommer,. m. flere be⸗ 
fjægtedr, T den jndffe Dial. jvf, vægelfins 

fom Moth ſtriver hbvægelfinder.) — 
Deraf rr hvegſindet, 293 uftas 
dig, vægelfindet; vegtunget, ad). va 
Jende, uftadig i fin gr B——— 
Bvetgne, v. å. 4. Iſormodentl. af de 

foregaaende hvege.) At hvegne et Gam, 
ſom er flaaet iglennem et Bræt og er læns 
gere, end Brættet. er tykt 3: ombøtle. den 
fremſtaaende Ende og drive den ind i Bræts 
tet. 

hvegner af Frugt 2: bsier fig.) 
veir, en. ”et kloftet Træ, der fidder 

faft i bet bagefte Wognrede (Bagvognen) 
og forbinder det m. Forvognen,” (Moth. 
Ste brugeligt i Six and.) 
. vel el. væl, en. kaldes den lile 
Jernarel, ſom Rokkehiulet løber paa. 
Moth.) 7 

— efter valg. 
væ Ve. ' 

og i hvis Sted 
r 
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enhver; ligeſom hvert .et 

(Moth harshvegne fom v. un. Zrægt 
"Hvis hver og cen i Beddefang mm 

ugt, baade 

Sven — Hver, 

af ældri og nyere Forfattere. $. Gr. ”£ 
vem belsnner) Dyden meer end Gi 
vald. Zvemn feer dig, og elſter d, 

Grumme?” Samme. (Balder.) * 
ér det, du rælter faa herlig en Krand 
Nein, ”sSvem banfer p. Dovre Cx 
hvem ruſfker hans. Sovedgierbe?” C. F 
mann. (Alm. Gang. 121.) 

5vene, en. Fvenegræs, et. Narva, 
tillægges adſtillige Græsarter af cen 
(Agrostis.) faa $vinegræs , msaj 
af Lyden, det giver, naar Binder Haj 
deri. “vinegræs, der ligefom Hvi 
maar man rykker det over i Sedene.” 
Svepo en. på. er. deels ct -alnom 
ligt Navn p. flere Glaffer ef. Clægte 
Inſecter (iſer Vespae), beds 'd. f. i 
dehams, Vespa crabro. Deraf: Gi 
f o, Bvepſerede, en. Sted, Hvor pså 
er opholde fig og lægge Æg. (f. Def 
såver, pron. indef. (gen. et 

ten.) n. hvert. ud. pl. IJs.i. bver.] 
ingen, intet (af det ſom nævnc) så 
gen; enhver (quisque.) Sver Dag. 

ennejl?. — ver cen, og cen, é 
en: LÅ —— aaer absol. 

ethvert. "Den uforfrænfte Ret gier 
en Maie fød, og hver en Byrds id. 
Bull. ”Svert et Arce, af Byrden buga 
mig bød fin Frugt.” Samme. »Son tre 
Vandrer glad forny bin Gang i hrvatf 
venligt y.” Rein, »J hvert et Kul 
noget Kridt.” Baggeſene (Poet. Gr. å 

naar det ikke 

maa tiltiende. Bagg. 1J dagl. Tale 
faa: hver evige cen; ligefom: huer 6 
Dag, Nat, Time. »Do maatte vi græd 
hver evige cen.” Ohlenſcht. Farnt.) — 

I. af hver bruges alle, genit. hi 
vefommer, men fielden, i ave: Si 

oͤderſ. f. Er. ”Hané Haand ſtal vær: 
ev, og hvers Haand imod. bem.” 18 

ſeb. 16. 12; hvor Bib. af 1550 har: he 
Mands. "I vers Hierte. 2 Molcb.ↄi. 
[I St. for hver el. euhver, mn. pr. rel. føl 
efter, br. ogſaa hver den. J. ber. 8 
"den, ſom elfker, er fodt af Gad.” 2 Sek. Sl 
Indtil jeg fan. kundgisre bin- Kraft 
"hver den, ſom fomme flet.” pf. 71. 8 
Sieldnere forefommer gedit. huer de 
»Saa ev hver dens Vil, ſom er beng 
t. Gierrighed. Ordſor. 1. 18. — kiteie 
forekommer def, men fielden, at hwer eg 
verforbindes umiddelbart m. et pron.-p 
St, for: enhver af. ”Kcæv et Ber Æ 

hver din Zvivl ſtal fvinde.” Dic 
Gtærfotd. — [Om Brugin af hoc én 
partitivuns) foran fin, fit og fine. jf. & 
Forend Israels Bern indta I 
Arv.” 4 Mofebog. 32, 18. (' 188 
”De git hver fin Dei,” 4 Kvag. 2. 
"Ze toge hver fine Klaeder. 2Aeng. 9 £ 

— 
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Hver — Hverdags fprog. i 415 Hrerdagstale — Hoerde. 

— ſprang ud af Skoven lættre Ha⸗ 
»g Tagde fg » hver. fit Fad” (2: hver 
get Fad.) Bagg. N. Klim] 2. føiet 
dedtal: hver fo, hver tre 3: to og to, 
; tre, ſamlede for fig (bini, terni.) 
et blev ſaaledes uddcelr blandt Meng⸗ 
at hver fi fit en Gæf (at Zi vare om 
Sæt.) 3. følet til Ordenstal: hver 
t, hver tredie, hver tiende (i Rader, 
let; tertius quisque, decimus quis- 

ver tredie Wand blev udtaget. 
aunden Dag (ſtifteviis) er han ſyg. 
er for fig, hver ifær, 3: enhver færs 
ef. cen efter den anden. (singuli, 

ue separatim.) 5. hvergang, adv. 
æt ſom. (Sieldnere findes Det adſtilt: 
Øang.) | 
»erandre, pron. indef. fom udtrykker 
enſidigt Forhold, gienfidig Handlen, 
n, imellem flere Perſoner, end to. 
Gedffende ere hverandre meget ulige. 
neſtene bør itfe hade eller forfølge 
2ndee. ſivf. hinanden, fom er et nyere 
, da det hverfen findes i Bib. 1550, 
unevre Bibeloverf. indtil 1750. J den 

: forefomm 
feb. 13. 6.) fnart hver anden, ”Lans 
kunde ikke taale at de boede hos hver 
m.”” 1 Moſeb. 13. 6. ”Wi vandrede i 
Fab og Avind og hadede hyer anden.” 
3. 3. ” 
verdeg, en. pl.-e. ſogn Dagz Dag 
n, —8 ikte er Sondag. Baade Sver⸗ 
og Sondag. Fan pleier at komme om 
bagen; men fidſt fom han en såvers 
(Det modfætter ofteſt: Søndag; lis 

n Segnedag modſettes: elligdag.) 
enit. hverdage bruget ſom adj. 
rører fil, finder Sted, ſteer enhver Dag. 
e er nu blevet hans hverdages (daglige) 
etning. DerafiGammenfætning: &n 
rdagofeber, - 2, fom hører, paffer tit 
tagene I Ugen, men ikke til Sondage 
psitidédage; og deraf figurl. alminde⸗ 
ſom hyppigſt, dagligdags ſees, ubety⸗ 
(triviel.) "Et flet og hverdags Hier⸗ 
Gold. P. Paars. = Ordet i gen. tilfoies 
anligen fit Subſtantivum; f. Ex. Sver⸗ 
sanfigt, et. ubetydeligt, ofte forekom⸗ 
de Anfigt. gsarbeide, et. . verde 
Hat: Sondagsardeide) verdags⸗ 
id, et. Baand, Trang, ſom Livets als" 
delige Forhold paalægge. (»Som du, 
jeg tillige løs mig revet fra alle $vers 
sibgend.” 3. £. Heiberg.) verdags⸗ 
er, ms. pl. Imodſ. Gøndagés Hemũg⸗ 
klæder.) Bverdagsliv, et. det als 
telige, daglige "Siv, hvori intet bety⸗ 
e eller merkeligt forefalder. Et inds 
nket, eensformigt 5. ¶verdags⸗ 
nefTe, et. almindeligt, ubetydeligt Mens 
te såverdagsfnat, en. abetydelig, 
el Snak. verdagsſprog, et. dg 

"ledes hos Moth, der ogſaa an 

et fnart hverandre (f. Ex. 

1. 

såverdegstale, en. bet Sprog, den. Tale⸗ 
brug, fom fun anvendes i Hverdagtlivet; 
baglig Tale (og fædvanlig endog m. Bibe⸗ 
greb om, en lavere Gradaf denne.) ver⸗ 
dagsſyſfel, en. 4.5. ſ. ſ. Hoerdagsarbeide. 
2. ubetydeligt, trivielt Arbeide. 
dagstale, en. ſ. Zverdagoſprog. 
Bvergarn, et. ud. pl. et Slags hiem⸗ 

megiort, hos Almuen meget brugeligt Tei, 
ſom er vævet af halv uldent, halv linnet 

" Garn. ſEfter denne Skrivemaade far det 
udledes af: hverve, hverre, hvirre, et 
jydſt og ſicellandſt Ord: at ſnoe, vendes 
fordt Traadene i Toiet fee ſnoede ud. (f; 
verve, nedenfor.) Hos Bonderne udtas 
6 det derimod Sverken; &: ſtrives fans 

øver: Bver⸗ 
Fenflæder, ”baade af linnet og uldet.” 
Hos C. Frimann forefommer Sverkentoi. 
»Brug du dit 3verkentoi, det gisr dig 
ingen Skam.“ Aim. Sanger. 16.7 . 

såverfen, pran. indefl. ingén af tø; 
Bi holde m. hvesfen af Parterne. 80er⸗ 
Ben af dem ff Selervinding.” Vedels Saxro. 
78. jvf, 6. 73. (foræetdet.) . 

Sverten, conjunct. ' hvorved flere Led 
af en Gætning benegtes, (neque) og hvor. - 
paa følger: ei heller, naar Negtelfen har 
to led; og elev, ſom gientages ved de efter⸗ 
folgende Benegtelſer, eller kun ved den 
ſidſte. Zverken trænger jeg til hans Pengez 
ei heller vilde jeg af ham tage Gaver. Han 
ér hverken reiſt bort, eller fog, eller uvillig; 
men han har andre Forretninger. Jeg hav 
hverken feet Manden, Konen, eller dogen 
af Børnene. — Sverkenkion, et. Gt af 
nogle Nyere i Sproglaren indført Konſt⸗ 
ord. Neutrum. 

3vermand, bruges fom substant. for: 
alle og. enhver. ”Boermand i Byen om 
Indtoget taler,” Viſe af PFA. Heiberg. — 
Ofte i genit. Det er ifte Svermands Ars 
beide 3: noget, ſom ikke enhver fan giore. 
Til Svermands Brug. At være 3ver⸗ 
mands Ben, føge Venſtab, Fortrolighed m. 
enhver. At gaae for Zvermands Dør oa: 
gane om og tigge. 

Sverv, et, pl. d. f. rende, Forret⸗ 
ning, Gag, fom er een overdraget af uds 
rette. "NRNigeté verv og Bedfte.” A. Ve⸗ 
del, ”Hvor han f. Kongen felv fit Serſtabs 

verv lod høre,” Bording. (jvf. det Sv, 
varf, ſom har andre Bemærtelfer.) 
1. 3verve, v. a. 4. [I2. werben.] 

føge at faae p. fin Side. At hverve Til⸗ 
hængere, Stemmer i en Forſamling. 2. 
At hverve t. Soldat, formaae, overtale f£. 
Krigstieneſte. At lade fig hverve, Sver⸗s 
vebrev, et, Fuldmagt fra en Regieringet. 
at hverve Krigsfolk f. den… (Ligefom Ta⸗ 
perbrey.) ”Xt udgive Svervebreve,” Bor⸗ 
ding. II. 1728 —— en. Hver⸗ 
verens Konſt og lift i at lokke Folk t, Krigs⸗ 

€ 

VByver⸗ 

a 
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tleneſte. »Jeg Bvervekonſten og mit 
Haandveerk ei forderver. Holberg. P. P. 
Bverver, en. pl.-r. den, ſom har paa⸗ 
taget fig at hverve Krigsfolk. — Deraf: 
Sververhuus, et. H. hvor Hververe opholde 
fig, og Hverving ſteer. (5vervingshuus. 
Kampmann.) ververkneb, ct. Liſt, 
hvoraf Hververe betiene fig, for at (ofte t, 
Krigstieneſte. (Sververſtreger. Holb. P. 

. vBververplads, en. By, Sted, hvor 
Hververe ſtadigen opholde fig, og hvor der 
hverves meget, — 3verving, en. Gier⸗ 
ningen at hverde. At være, .at ligge paa 
Sverving. 

2. "verde, v. a. 1. vende, vende om; 
forvende. (forældet; men br. endnu hes 
Almuen, fom udtaler det hverre. At hverve 
Synet; om Gieglere. At 
fyenſt. ”At hverre Gaaſen,“ en Juleleg. 
Moth. jyf. D. Dial. £er.) "Og Solen op 
lafen at hverve fig begynder.” Bording 
li. 90 ' . mm Heraf: Solhverv. 
udi, adv. (3. og A.S. hvi. E. hwy.] 
hvorfor, af hvad Aarſag? *8vi tænfe I 
faa ondt i eders Hierte?“ Matt. 9. 4. 
"vi fanger: Katten Muus? hvi fanger 
Muus ei Katten?” Bagg. 

… Hvid, en. pi.- e. en fordum brugelig 
liden Mynt, hvoraf fre gif p. en Stilling. 
vid, adj. n. hvidt. [Isl. hvitr.] tal⸗ 

des den Farve, der modtager meft af Lys 
fet, der holder ell. binder det mefte Lyse 
ftof, og faaledeg i Farverneer det modſatte 
af fort, Gaa hvid ſom nyfalden Snee. 
Det vide (Hviden) i et Æg. — 8vidt, 
font subst. den hvide Farve. Svidt Flæder 
hende bedre, end Bort. At gaae I vidt. 
»Men Livets Svidt m. Alderen bli'er fort.” 
Bagg. 
Net t, Uret, Gandhed t. Ufandhed. ”Som 
af boſiddende Bogtrykkere var giort, a 
brave Mænd, der ci fan giere Hvidt ti 
Sort.” fold. = hvidegtig, adj. noget 
hvid, ſom nærmer fig til at være hvid, 
hvidarmet, adj. hvis Arme have en hvid 
Sud.  hvidbarmet, adj. fom har gn-hvid 
Barm. *5vidbarmede Døttre,” Hertz. 
(Befe. Iſr. 3. Bvoidbiorn, en. En 
Art Biorn af hvid Farve, der findes i de 
nordligfte Lande; Polarbiern, Jiébisrn. 
Ursus maritimus. hyvidblaa, adj. ſom 
har en blaa Farve, der er blandet med 
hvidt, der mere nærmer fig det Hvide, end 
bet Blaae. hvidblank, adj, ſtinnende 
hvid, blant og hvid. Zovioblik / et. for⸗ 
tinnet Jernblit. vidgarver, en. den, 
fom bereder Skind uden Bark; Felbereder. 
zSvidgarvning, en. (modſ. Barkgarvning.) 
vidgloende, adj. v. om Jern og andet 
etal, fom cv gledet til en vis Grad, 

hvorved det Jager en hvidladen Farve. 
. vidgledning, fn. Gierningen, at gisre 

et Metal hol 

. - 
N 

hverre ps; 

At glisre vidt til Sort 2: giore 

U 

ſteens Spidfe.” Storm. 

gloende, (modſ. Rodglod⸗ glennemtrœngende Syd, ſom 

Hvoibgraa — Hoin. 

nintz.)“ hvidgraa, adj. omg 
Farve, der ev blandet m. hoidt, der ſe 
meſt i det Hvide. hvidguul. ad). y 
m. hvidt Skicer, meget lyſcguul. 
dettrt. adj. fom far hvidt Haar. 
ålfet,adj. fom har en hvid Hals. 

det, adj. ſom har en hvid, lys pad. 
kaal, en. ud. pl. en Afart af Kalø 
hvidladne Hoveder. (f. Keal. Ut 
vidkaalshoved, et. Byvidkeeleſr 
en. Kiedſuppe, hvori er kogt pridi 
hvidklædt, ad. fer hvide Klædt. bh 
aden, adj, d. £ f. hvidagtig. nn 
el. videl⸗ ⸗ et. 1. d. f. e2 Leg⸗ 

fon byrkes i vore Haver. hvidyle 
adj. ſom har hvide Pletter. on 
el. videroe, en. En Afart af Ro 
len (Brassica Rapa.) der ogſaa få 
Uiairoe.- - hvid ende, adi. rv. å 
fraader m. hvidt Skum. hvidfpet 
adj. fom har hvide Gpætter i mm 
Bund, Bvidſom, en. et Slagt M 
ning. med hvid Traad paa fint & 
(Moth.) Bvidtorn, en. Cato 
meget tætgrenet og t. levende Gierder 
trinlig Buffvært, Cratægus Oiyacan 
Syvidved, ct, der hvide Zræ, ſom ms 
meft Barken; albuneum. (Meth. få 
div f. Ssevidenſt. III. 6.227.) = 97 
en. Wggehvide, viden af tre Rj 
videlog, f. Svidlog, ovenfor, I 
derſis, n.'s. en Pilcart, ſom et mæ 
tignlig t. Sandflugts Dæmpnisg; 3% 
vidie, Sandpiil. Salix fusca. — 9% 
femdag, en. den forſte Sandag fie 7 
ſtedag. Bvidetirsdag, en. intet 
Faftelavnsugen. Zbidhed, en. mt: 
den Beſtaffenhed, at være huld af fe 

såvide, en. (Xggehvide.) f. væ 
under adj. hvid. 

| 

Zvidling (Moth) eller Svilling, f 
pl.-cv. en liden, hvidblank Gala 
af Torſteſſtegten. Gadus merlangus. 

såvidne, ð. m. 1. (er.) blive hut; 
begynde at blive det. Arreboe. 90. 
"Af hele Hiorde Ovæg big hvids 

»Soen hvidnes, hærdeg, frafer; * 
ſagtnes, ſtandſe, ſtaae.“ Evald. 
Angſt, faafnart du ſeer at Bolgen 
ud —ã 

vidre (ell. hvitte), v. 
v. at overftryge m. ganfte und Kol 
Kalkvand. At hvidte en Beg, i! 

(Com 1. 

2,1. giere ø 

NG 

loft. — Svidtekalk, en. flin weellall 
video, Gips, oploſt i Band. 

Koſt, hvormed man hvidter. — 9% 
en. Gierningen at hvitte, sd 

såviil, adj. fom hav fadet prik; % 
hvilet. »En hviil Geft:” vegetsor FT. 
Vedels Saro. 350. (Sr. endsu 1 Få 

Sviin, et. pl. d. ſ. en 2 gis 

J 

| 
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r igiennem trange Xabninger, eller 
cen ffriger m. ſtingrende RNeft, (f. 

2) *3 Tuglers 3viin og Bværdes 
g Dosdsenglen foer forbi dit Bryſt. 
Stier. ”Ofte ev Svüin (3: Sorg og 
d) under hvidt Stind. Ordſpr. (P. 
») 
oiim ell. Sveen, n.s. Navn paa en 
sart med blaaladne Blomſter og flive 
ia, ſom nyttes t. at renſe Tobakspi⸗ 
Melica eoerules. 
viinfuur, adj. overmaade ſuur, eddi⸗ 
at. (Moth. Man hører ogſaa fge 
bre Almuen: Det er faa fuurt, ht det 
er i Tænderne.) ' . 
vile, en. ud. pl. [Jol. Hvilld.] Zils 
d, hvori man hviler efrer Arbeide, efter 
ens Sysler og Baagen; Ro. At tage 
les komme til 3vile; lægge fig til 
Gindeté 3vile. ”Den Ro, fom han 

er, er ikke Hiertets Zvile, men For⸗ 
ens Sosvn.“ Sneed. At gaae til vile 
ref. Sengs; figurl. ogfag om Døden.) 
kt hvo fan være tryg og fig til 3vile 
e, naar han fit Nabolav i Lue feer at 
el» Bording. Jorden ligger i⸗. til 
le. (f. hutle,4, og vilejord.) Hanen 
2 en Bøfle) er i Zuile, naar den ei er 
ændt. (hviil, ad). for: udhviilt, fom 
hvilet nof, br. i Jolland. f. ovenfor.) 
svile, v.n.oga.1. og hviilte, hviilt. 
re) [Ist. huila; beflægtet med det T. 
ifen.] 1. give Legemet cl. Siælen Ro 
r Arbeide; ophøre med Arbeide; tage 
le; bringe Legemet I en rolig Stilling, 
t fidde cl. ligge. Jeg fover ikke; jeg 
ler Fun p. engen. "Zryggelig Gaaſen 
a p. Tuen fover og hviler.” Arreboe. 
hvile efter en lang Gang, Kiorſel, efter 
vært Arbeide, En hvilende Stilling. 
lade Heftene hvile; fiere med hviilte 

te. 2. om materielle Ting, hvis Vægt 
es ell. underſtottes v. noget, ell. hvis 
jægelfe er ophørt. Taget hviler p. Pil: 

Biælferne hvile paa Muren. Naar 
tet, Maſtinen hviler (er i Hvile.) 
figurl. om Arbeide: indſtilles, ophøre. 
tre Forcfagende, denne Gag maa nu 
le indtil'videre. 3. figurl. pære beſtan⸗ 
en over. Der hviler en fuldfommen Nos 
sed over dette Aftenlandſtab. Sorg hvis 
øver hans Xafyn. *Belfignelſe hvile 

r dit Guus.” (D. Bib,) . ”Devnens Aand 
hvile paa bam.” Gf.11.2. ”QNaar det 
: Die tidt hviler omt og huldt p. mit.” 
6. (3: fæfter fig paa.) 4. om Jord: 
je udyrket, ikke bruges t. Sed. Denne 
er har hvilet i to Aar. 5. hvile over, 
Reiſende; ligge over, blive liggende. 

ec vil vi hvile over en Mat. 6. hvile ud, 
e fuldfommen Hvile. ſ. udhvile. 7. 
. give Hvile, ſtyrke, forfriſte ved Hvile. 
hvile fil Hoved, fine frætte Lemmer, 

FT 

2 ' . ? 
AJ 

Hdile Hviten. 
e 

"vor mangen tapper Helt nu hviler. ſine 
Been.” J. Friis. At hvile Sindet. —reci 
At hvile fig efter en Gang. ”Du hvile big 
v. min Side her; du fiender mit Heltes 
rygte.” Ohlenſchl.See glad op t. Himlen, 
og hvil dig fra din Anftrengelfe.” Mynſter. 
At hvile fig ud, = vilcaar, et. Aar, 
hvori en Jord hviler, eller ikke dyrkes. 

vileager, en. Ager, fom hviler. (4.) 
vileblund, et. en let og fort Gevn t. Hvile 

f. Legemet. (Kingo.) $vilebo, en. Bo 
eller Opholdsſted, hvor man finder Qvile 
eller tager Hvile; Hvilefted. ”En Spurre 
Har fin Rede og. ſikkre 50ilebo.“ H. A. 
Btorſon. Bvilebæent, en. Bænt til at 
Hvile fig paa, ifær under aaben Himmel, 
ved Belen, 0. d. ”En Svilebænt paa en 
Bel,” Bagg.  Fviledag,en. Dag p. hoil⸗ 
Ten man hviler, ed. ikke arbeider. At holde 

. Xt hellige 3viledagen (Sondagen.) 
vilefrift, en. Tid, ſom tilftedes t. Hvile. 
n fort gvilefrift,  ss$vilchei, en. 1. 

Het, hvor man tager Hvile, eller ſom er 
beſtemt dertil. 2. Gravhei. (&. A. Sund. 
Jœgerspr) Bvilejord. en. Hvilcager. 
Syvilekammer, et. figurl. om Graven. hvis 
lelos, adj. ſom er, ſteer uden Hvile, uafs 
ladelig; uafbrudt. "Mon dette vilde Hierte 
vel røres ved min Grand og hvildefe 
Smerte?” Jacobi. ”Men, o Zime! raſt 
du fvinger dine hvileleſe Vinger.“ Jetlig. 
såvilemert, en. Hvileager. vileplads, 
en. Plads, hvor man tager ell. fan tage 
Hvile; f Er. Zvileplade paa en Trappe, 
paa en Bro. (Bagg.) Svilepuntt, et. 
det Punkt, hvor et Legemes Tyngde finder 
en ſaadan Modſtandskraft, at det hviler; 
ell. det Punkt, hvor et Legeme, f. Cr. en 
Vegtſtang, er i Ligevægt, og hvorom dets 
Bevægelfe fan ſtee. ([ Krafts Med). Il. G. 
14.) vvileſeng, en. Seng, der ikte ſaa⸗ 
meget ev t. åt fove i, fom t, åt hvile paa; 
Leibænt, Bvileſtavn, en. Dyholdefted, 
hvor man fager Hvile; Hvilefted. (Kingo.) 
Svileſted, et: Sted, hvor man hviler fig. 
tinder dette Træ er et godt Svilefted,” 
(figurl. om Graven.) ypiletid, en. Tid, 
hvori man hviler efter Arbeide. »Nogen 
Sviletid, nogen Adſpredelſe og Sindsfor⸗ 
riet maa endog den flittigfte Arbeider 
ave.” Rahb. Bvyiletime, en, Time, bes 

ſtemt til Hvile, Fritime. 
vilken, n. hvilfet, pl. hvilke. [Jel. 

hvilikr. A. S. hvilc. Goth. hvileiks. R. 6. 
welkeen. — Bvilken, egentlig: hvilk cen 
(hvilikr ein.) Man hører ogfaa i vort Al⸗ 
mueſprog hvilken (hvikken) cen,] (gen. hvil: .- 
kes, for hvis er fielden, og egentt. ikke bruges 
lig; men forekommer dog. ”At forſamle dem 
t. Strid, hoilkes Tal er ſom Gaveté Band.” 
Joh. Aab.20.8.) Et henfigtende (adjectivig 
og ſubſtantiviſt) og ſpsrgende (fom ofteft 
adjectivigt) Pronomen. A. pron. rel. Det 

ø 
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vbruges deels adjectiviſt: hvilfen Beſlut⸗ 
ning (neml. den nylig omfalte) vakte als 

mindelig Forundring — dels fubſtautiviſt, 
£ Gt. for ſom ell. der, vaar det figter til 
en heel foregaaende Seetning, el. man vil 

undgaae Tvetydighed. Han reiſte derpaa 

Pefomheljt Ting, der ere ſande, 

— Wfje giver Agt paa.” Phil. 

fyg, ſyg ef Hovedſvimmel. 

Hemmelig ud af Landet; hvilfet fiden lags. 
des ham meget til Laft. Fortællingen om 
vidunderlige Tildragelſer, hvilke fag fun 
troede paa. (Brugen er næften allene ind: 
ſtræœnket til Skriftſproget.) — 3 henfigtende 
Betydning br. det ogſaa (obfective) for: 

ad, hvad for een, hvem. Jeg veed ilke, 
—X jeg ſtal vælge pvilben det · gr. 
Derſom Husbonden v daͤe, vilken Natte⸗ 
magt Tyven vilde komme.“ Matth. 24. 41. 
— Ligeledes I Begyndelfen af Sotringen. 

vilken Beſlutning jeg vil tage. 
vilket, der er det rette, hvilken af Dsts 

trene det er, fan jeg ikte fige. B. pron. 
ånterrog. adijectiviſe: hvilken Vei (hvad 
for en) er den fortefte? vilken (hvad for 
en) af dem er den bedfte! vilket (hvad 
for et) ſtal jeg nu vælge? C. fomet uds 
xaad af Beundring cl. Forundring (da det 
gaaer foran et Subſt. fon ofteft uden Ar⸗ 
rifel.) pᷣvilten Sklonhed! vilken Vel⸗ 
talenhed! hvilket deiligt Syn! hvilken for: 
underlig Lyd! (egentl. elliptiſte Udtryk for: 
See, hvilfen Skionhed! hør, hvilken £yd !) 
= hvilfenfombelft, pl. bviltefombelft. 
bv. for: enhver, ſomz⸗alle uden Undtagelſe; 
hvo det end ev, ſom.“ gvilkeſomhelſt pers 
ren ſtal falde dertil.” Ap. G. 3. 39. *vil⸗ 

lkeſomhelſt lee ærbare, hvilkeſomhelſt retfærdige 
D | 4. 8. 

såvimmel (el. hvingel), adj. i den jydſte 
Dialect: hovedfvimmel, hvoraf: hvimle, 

ſomhe 

vv. n. Det hvimler i Hovedet; og hvingels 

Moth. (jvf. 
vingle; og Isl. hvima, bevæge haſtigt.) 

—* uſtadig, vankelmodig; hovingel⸗ 

— Derafuden Tvivl Ordet: vimmelbor, 
ſom trives uden h. (ſ. Vimmelbor, Dims 
melffaft.) 

vihe, v. n. 1. cl. hveen, hvinet. (har.) 
[Jél. hvina.] give Hviin, lade Oviin 
høre. *Storm, du ſagtnes, hviin og hyl 
omfring mig.“ Evald. Winden hviner i 
Tougværfet, i Taarnets Huller. ”Maar 
Storm og Torden flyrte ned, og Toug og 
Taktel pvine.” C. Frimann. At græde og 
hvine. Heſtens hvinende nyd. "De hvis 
nende Skrig ved Kæmperncee Liig.” Evald, 
— 3vinen, en. ud, pl. det, at hvine. 

såvinegræs, f. vene, Svenegræs. 
Svingle, v.n.1. gade m. en vaklende. 

Gang, fvingle, være nær ved at falde oms 
uld. (Moth; jyde.) 

Svippe, (Moth.) f. vippe. 
Svirre, v.a.ogn.4. ſnoe el. dreie nos 

get haſtigen rundt, eller til begge Gider. 
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Heirre — Heie 

At hvivre noget omkring. At bvirre ( 
noget ſammen; hvirre en Treo on 
get. Dgfaa neutr. at hvirre (rf) 
Hovedet. (Moth, fom dog ogfaa Kris 
virre. Sv. wira. R,6. togren. jf. he 
Hvirvel en. pl.-er ell, virviei. 
"Hvirfil, T. Wirbell.]) 3 im, 2 
der løber rundt, ell. haftigen bevæges 
Kredsſs. "For af omdreies in sig 
vel til Verdens Ende.” Bagg. N. 
Sneefogs Zvirvler den glædisk 
formarte.” Foerfom. — I færdeles £ 
kelſer: a) et Sted i Havet, ell. im E 
hvor Bandet med flor Gaftighed br 
en Kreds, og danner derved ligcfom «2 
lobende Tragt; en Vandbvirvd. )8 
wel: p. Hovedet, et Sted, hvor gan 
ſtiller fig ad og falder til alle Cider; 
vedhvirvel. c) en Lukkelſe f. ca de 
lober omkring paa et Gem eller er 
Pessulus. Moth. d) ⁊virvel p. ca ål 
me, et viſt Slags meget hurtigt re 
ag. At flaae en 53. = hoirvelegi 
m ligner en Gvirvel. gyvirvd 

Tap gaaer ind I Hovedbenet. (Oyfat 
dene i Rygbenet kaldes: Svirvlct.) 
velbolge/ en. pl.-r. poct. hurtigt fed 
eller ligeſom i Svirvler fremrullenx 
ger. ”Dg Aaen mere tung i gvivdke 
ruller,” E. Solbiørnfen. Arvelde 
en. Dandé, hvori man meget far 
dreier fig rundt. ”Tiden eder ſader 
veldands,” JF. Schmidt. zvirvche 
Løb, hvori noget hvirvles om. 
flag, et. Gierningen at ſlaae H. på 
men.  Svitvel torn, en. ært de 
vind. ”Øtrar bryder — en uha! 
velſtorm fra alle Kanter les.” 80 
Kim, virvel „en. dd 
ſtrom. virveltop, en. der 
vedtop, Iſſetop, hvor fædvaanl, fubth 
Haarthvirsvel. Bvirvelvind, ca. 
Bindftød, ſom bevæger fig i en Kr 

våvirvie, v.a.og n. 1. dreie syd 
sftigen rundt cl. i en Ovirvel. ét 
folrvlede Baaden ned i Dobet. » 

rkanen binde, ſom hvirvler færd 
Sty?” Zhgarup. ”Da frembroda YE 
og hvirvler ned den hele Luft — | 0 
Skyer.“ Foerfom. "FIL Pindi ſiccac 
Top — ſtal Sangens Fubler hore 
Bagg, 2. v. nm. og recipr berægtid 
fig i en Hpirvel. Strommen hvidt. 

de virvler fig p. dette Sted. Er 1 
ordenſty om Baaden høi | 

let dybt nedtrytter,” C. Frimeu. 
Bvis, gen. af det fpørgende BET 

vifte Pronoͤmen? hvo? (gris 
hun? vis er denne pat?) og dt 
figtende Pron. ſom og hvo fon. (FM 
vid Huus brondte. Der, woie 
orſvarer.) — Brugen af Jerk pre 

1 
dn 



Odis Hvo. 

hwoad, ek. h » hvilfe, hvad ſom, 
ledet: f. i Hvis han eiede. 
zvis ICre og Belsnning J vilde unde 
38” A. Bedel. ””Alt hvis han af Domme⸗ 
r bliver tilfpurgt om.” D. Lov. I, 13.7. 
.t bviø de Fattige givet er, de det nyde 
betkomme. [1[.7.2. »Alt hvis ſom tvivl⸗ 
digt funde være.” 11.9. 3. 
vis, conjunct. i Fald at, derſom. 
ris jeg er i Stand dertil. vis det falde 
:. "vis Nogen feer her i vort Jord — 
Skis nhed uden Lige.” Bagg. — "Nu ſtal 
tog give, og hvis ikke, vil jeg tage m. 
agt.” 1 Gam. 2. 16. 
Sviffe, v.n.092.1. (har.) (IS. hvi- 
-3.] tale meget fagte, tale til een i 
et. De fab længe og hviffede. ”Hvo mes, 

viffer, han meget lyver.” Ordſpr. At 
iſte fom def regner p. Skravpeblade (3: 
et Hald hsit naar man vil hviſte.) — 
. Ut hviffe een noget i Øret. ”Da nos 
— t Dret hviffed mig: at giore Vers 
ingen Sag.” Bagg. — Deraf: gviffen, 
ud. p 

Svisle, v.n. 1. (har.) [A. 6. hvislan. 
t. hvisla, at hviſte.)J give st Slags 
om ſagte pibende Lyd fra fig. At hvisle 
d Munden, m. Læberne. See hwisler 
angen et omfring det filtre Bryft.” Evald. 
tené v. blodige Rug de hvislende Gus: 
de fvinged.” Serre: ”sSvieler fun vee⸗ 
digt, Bover! hvor de gamle Helte fos 
.Hhlenſchl. = Deraf: Svislen, * 
. pl. »Den kaade Vandſnogs 3vislen 
vet.“ J. Smidth. — vislelyd, en. Lyd, 
Gr. i Talen) fom er forbunden med 
isten. 

5visme, v. n. 1. bevæge fig hurtig oms 
ng (vimſe.) 3. Cr. Gunder om fin Derre. 
reboe. (f. visme.) . 

Zviſſe, v. n. 1. om en ſagte Lyd, bes 
gtet m. Øviélen. At hviffe for et Barn. 
". At hviffe et Barn i Sevn. (Moth.) 
vifte, v.2.4. fvinge, kaſte m. Lethed. 
hviſte noget op mod Loftet. (8. S. O.) 

»e — fan faſt i Kieppen bide, at du 
n hvifte fan.” Arreboe. 65. (At hviſte 
luften, mod Jorden. ſammeſt. 234.) 
'e Byrder — dem hvifter jeg fra mig.” 
ngo. (Gn Svifteffovl, Kaſteſtovi. Moth.) 
3vivklæde, ét. Klæde, ſom fvøbes om 
are, Å 6. for Hue. (6v. Hvif.) Cols 
ig. “*5vivflæder og Sloier“ (Slor.) 
E. Pontoppidans Faftepræd. 1653. 6, 

5. Jvfa Eſ. 3. 23, I nyere Bibeloverf. 
rældet; af de ligeledes forældede v. at 
ve, ſvobe, indfosde, omhylle, ”De pois 
dem med deres Liin.” Kœmpev. Il. 1 
Svo, fpørgende ſudſtantiviſt Pronomen 
ominativ. J Dat. og Accuſ. hvem, hvil 
dog i Talen ligeledes br. for hvo i Nos 

mativ,) Zvo har giort det? Jeg veed 
: hvo (hvem) der engang ſtal træde i 

— 

d 
tidt —8B 4. 

53909 — Svar. 

hane Sted. *5yem ſtal jeg min * 
flage? 3v0 vil fig min Ned antage?” 
Bording. I. 225. At I maa erfiende, hvo 
han —ã alle Naturens Krefter ere 
lydige.” nfter. [Om Brugen af dette 
ron. fee ogſaa hvem. — Forſtiellem imel⸗ 
em begge findes iagttaget hes Ældre, f. 
Gr. i Bib. af 1550, hvor hvo overalt ſtaaer 
fom nom. f. Er. *8vo fagde big, at du 
eft nøgen ?” 1 Mofeb. 1.3, Men: vem 
ſtal han da lære Forſtand?“ Ef. 28. 9, 
»Send nu hvem du vil fende.” 2 Mofeb. 
4.13.] — z3v0 br. ogſaa med ſom efter, 
for: den, enhver. Zvo, fom gier det, bli⸗ 
ver ftraffet. Ligeledes i famme Betydning ; 
hvofomhelft. voſomhelſt der vil bes 
tiende mig f. Menneſtene, den vil jeg bes 
tiende f. min Fader.” Matth. 10,32, 

Svor, ade. [Fél. hvar.] 1. ſporgende: 
paa hvad Sted? (ubi.) svor boer han 
nu? svor har du været? — I Sammenſ. 
forandrer dette adv. Mening og Bemærfelfe 
efter Præpofitionen, hvormed det forbindes: 
f. Er. hvorfra (fra hvad Sted), worti 
(til hvad Sted). 2. paa det Sted, ſom. 

vor han nu boer, har han itfe længe 
boet. (Egentlig: Der, hvor 0. f. v.) 3vor 
jeg gaaer hen, fan Jikke fomme.” Joh. 13. 
33. 3. for: hvormeget; quam, quantum 
naar det ſtager foran et adj. og adv. (foran 
comparativa bruget derimod hvormeget.) 
svor liden er denne Umage! vor ſmuk 
er denne tldfigt! Tænt paa, hvor ulykkelig 
han er! — Ogſaa fpørgende: hvor mange 
Penge eier han? Zvor gammel er har? 
Zyvor ftort er Sktibet? — Med præp. eller 
Hartiklen i foran, danner det en Cone 
function: i hvor ſtor en Bekoſtning, man 
end anvender derpaa, vil Udbyttet dog 
blive ringe. (Dgfaa uden Partik i. svor 
fiog han e troer fig, bliver han dog 

i dagl. J. for: hvorledes. 
er, hvor han ſnakker! vor gaaer det? 
(3vor ſtaaer det fig? Moth.) 8vor fulde 
jeg tilgive dig dette?” Ser. 5.7. = hvor 
ſammenfoies med endeel Præpofitioner og 
Partikler, hvilke da beſtemme Bemærfels 
ſen; og flager det her, deels beſtemt, deels 
frørgende, i St. for pron. rel. wilken, 
bv et. Saaledes: hvoraf (af hvilten, af 
vilke, af hvad Grund, Aarſag), hvor 

efter (hvorefter: ſtal jeg rette mig ?), hvor⸗ 
for (af hvilken Aarſag?), hvorfra (fra 
viltet Sted: Jeg veed ikke hvorfra jeg ſtal 

tage det; hvorfra fommer han ?), hvorhen 
(t. hvad Sted), hvori (i hvilfen Ting, i 
hviltet Rum), hvoriblandt (blandt hvilke), 
pagienzen vorimellem, hvormed ( m. 
hvilken, hvilket), hvorom (om hvilket: 
Det, hvorom han talte), hvorover (over 
hvilken, hvilfet: Broen, hvorover vi klorte. 
Det, hvorover han blev vred), hvorpar 
(paa hvilken. Zhronen, hvorpaa han fad), 



Hvor— hoælg. 

boom (tit hvtilten. Maalet, hvortil han 
gtede), hvorudover (af hvilten Aarſag), 

hoorunder· (under hvilfen. Kaaben, hvor⸗ 
under hun ſtiulte det), hvorved (ved hvils 
ket, ell. v. hvilfet Middel). Ligeledes har 
Gfrivebrug i fildigere Tid indført, at det 

— føles til nogle Adjectiver og Adverbierz men 
ſtrives dog ogſaa ofte adſtilt fra diffe, f. Ex. 
hvorlidt (hvor liden) / hvormange (hvor 
mange), Dvomeget hvorofte, hvortidt. 
(f. nedenfor.) ” ' 

»Svordan, adv, paa hbad Maade; af 
hvad Skikkelſe; hvorledes. Jeg ſtal fors 
tælle ham, hvordan JGuder drflle.” Wes⸗ 
fel. ”J tave! hvad? hvordan? J trodſe 
Kongebud?“ N. Brun. Zvordan feer hun 
ud? vorden forholder det fig? Siig mig, 
vorden bet ſtal giores. f[Ufædvantig er 
—8 ſom adj. og med plur. (lig ſaa⸗ 

danne.) ”Svordenne vare de Mænd, fom 
J floge ihiel?“ Domm. 8.18, ”De Zilhøs 
vere, ſom ſtrax glemme, hvordanne de felv 
ere, og hvordan Sandheden er,” Mynſter. 
—* 1823. I. 494. 5vordanne endog 
Ziderne vare,” ſammeſteds. 1. 479.] 

gvorledes, adv. har ſamme Bemar⸗ 
kelſe, fom "hvordan; men bruges oftere, 
end dette, i Skriftſproget. Næften ganſte 

… forældet er; hvorlunde. ' 

Byvormeget, adv. 1. J Udraab, eller 
ſporgende: hvor ſtor ea Mængde? quan- 
sum. (egentlig; hvor meget. ſ. pvor 3.) 

vormeget fabte han el ved hendes Ded! 
meer ſtylder du ham? 2. til at for⸗ 

ftærte Begrebet i det følgende adj. i comp, 
(quanto.) =jvormeget tiærere var hun 

” mig den Tid vormeget møre bør vi da 
ræbe herefter, Svormeget hellere, mins 

Dre, 0. f. v. 
Svorpaa, adv. foruden Bemærfelfen : 

faa hvilten, hoilket, ogſaa: umiddelbar 
efter, firar derefter (i en betinget, men 
adftiit Gætning.) fan bragte fine Ting i 
Orden, og tog Afſted med fine Wenner; 
—X han reiſte bort, og ingen veed nu, 
vor han er. 
vorſomhelſt, adv. pha hvad Sted, 

det end' er, ell. ſtal være. - 
såvorudover, adv. formedelſt hvilet 

… hvorved, af hvilken Aarſag. (lidet brugeligt.) 
z33vorvel, i hvorvel, conjunet. uagtet, 
enpftiondt; esti. (forſtieſligt fra: hvor vel; 
quam bonum, 4uam bene.) Gun er ſmuk⸗ 
tere end Søfteren; hvorvel (i hvorvel) 
Denne er meget yngre. . 
3vede on el. hvertte (brugeligt i 

Jylland.) ſ. hvaſſe. 
vædſteen, en. ſ. Svæfjefteen. 

svælg, et. en Afgrund, et Svælg. 
(Moth; nu ikke mere brugeligt, faalidt 
ſom v. at hvælge, fvælge, jluge, ingur- 
&itare se, Svælg br. dog i Jylland.) 

400 Hocige · Hoerr. 
Svalge, v.a.ogn.4. hede, skel 

SMærigde (at hvælle i, & ; * 
el. blive eft ud ell. ned (f. Gr. om Se 
En hvælgende Regn. Moth. (Man 
nu: en øførde Regn.) 2. hvælgend 
vællende: br. i ældre Dang om it 
pb. ”Xaen var hvællende dyb,” 2 

Caro. &. 318, (Man figer mu: «tk 

se 90.) ä — 
vælve, v, a.I. (I partie. ogſaa bod 

[T.målben.] 1. forfyne m. et wuta 
buedannet Loft, lægge Hvalving ert. 
hvælverr Bro, en Klelder. En hvælvet 
— ſigurl. Himlens hvalvteBus. "SKI 
hån hvælvede helt over Jorden bimnd 
Bue.” Øers. 2.lægge et huult Kar fald 
at Bunden vender opad. At hvælve ce! 
bel. (Motb.) 3. recipr. hvælv fig. de 
'en rund Bue, en; Hvælving. ”HSuar 
tens Himmel hvælver fig over mig,” 
ſter. duſcdvaul. og urigtigen i denne 
mævt. fom v. intrans. ”Hsor Klima 
mon hvælvet" Ohlenſchl.) — $vælvi 
l. er. (€v, Hwalf.) Muurvæd, fl 
sres iBueform. Sirkfehvælving, å 
— Ogſaa: ethvert Gted, he 
orſynet med hvælvet Loft. — figurl.€ 
nehvælvingen. ”I blinke ned fra fin 

vælving, I Nattens lyſende Sticch 
ynſter. 
såvæfe, v. n. 1. (har.) hr F 

og væsa, at aande. ] give en hers hri 
Lyd fra fig, ſom Gaaſen, ell. form Pa, 
aander herligen af Trangbroſtighed. F 
gæg, .fom dog felv fun hvæfe, Site 
mishager ham.” Evald. ”Svæfend 8 
ger.” Hertz. (bedre: hvislende,) = 2 
råvæfen, en. ub. på. al 

. væffe, v.a. 1. IJel. hvæss, bre 
flere hvas, ffærpe, ſlibe Eggen pat. 

bvæffe er egentl. at give Eg, og fla 
give Od. — Det, fom bvæfjer, fan få 
liget at gs men ertigå 

fe — en Kniv, ft Sporon. 
hvæftje Pile.” Sporon. (fuf. flærpe, I 
* åvæffettaal, et. Staal, ſom ØR 
at hvæffe Knive pan, f. Cr. af Elon 
Slagtere, 0. d. væfl 
beſteen. Iylland pgfaa: 
Baggeſen hat 3vatteſteen. 
rindeiſe. Ungd. Xvb.d. 61.) 44 

verinth, en. pl.-er, en beticsktå 
lugtende Pragtblomft. Hyacinther 
entalis. 

Syben, en. pl. d. ſ. Bærs Frege 
»åybentorn, ellev den almindeligt, 
RNofe. Roaa canina. Soltede 
ybenfre, et. haarde, lodre 
it Ovben. 

en, et mor Deal ng 
ortrøftning, Glæde, SM 

af. Falfen. Øeften f Bela 17% | 
Ballagers noxfte Qubdſauul.)· "Go 

⸗ 



Hoase — Hykier. 

— flal ſamle fine Bern; fin —— ren; fr ber 
, Ve 2. 1. tte, paſſe, tage i 

— Isl. — —8 dive gt ler 
a, lægge Mærte til. . 
— adj. tæftelig, paſſelig, vel 
brettet… En hyggelig Bolig, Stue. (Det 
geiſte comfortable.) [Egentlig et norſt, 
en i fildigere Tid, endog i dagl. Tale ops 
get Ord. Det iél. hyggilegr har en 
nife anden Bemarkelſet betenkſom, fors 
tig. jvf. ombyggelig.) 
savkie, v. n. og a. 1. (har.) tX. heu⸗ 
ln. Gv. hbyckla.] 1. føge at bedrage 
idre v. i Ord el. Handling at vife fig 
ten bedre, frommere, gudfrygtigere, end 
an i Hiertet er, el. i Serdeleshed v. af viſe 
; bedre, mere venſkabelig findet imod Au⸗ 
e, end man virkelig er. (jvf. ſmigre.) 
oth forflarer ogſaa hylle ved: at fige 
a det til Behag, fom man iffe mener. 
dulari. føf. Bemærf. 2.) At hykle for cen, 
kle i fit Levnet, »Vore Hpyklere hytte 
IR under Frimodigheds Maſte.“ Rahbek. 
Ran ſmigrer fædvanligft f. Ligemend og 
idermænd — men man hyfler f. Overs 
ænd, for at tilvende fig ulovlige For⸗ 
(e.”” Sporon. — Daſaa act. At hykle 
udfrygtighed. At hykle Venſtab, 
ing for cen. ”Gfulle vi hykle udvortes 
nighed m. dem, m. hois Zænfemaade vi 
drig ber enes?“ Mynfter — En byflet 
omhed. "Snart — f. værdige Fader fors 
[te hun win hyflede Sorg med uhyklet 
læde.” Hertz. 2. berømme m. en falſt, 
rftilt, utilborlig Roes; fmigre. ”Ingen 
des af Andre til at hykle for fremmede 
fer.” Enced. ”Allerede da forſtode Hof⸗ 
ifene, at hykle for deres Herre og ſtaffe 
Fode f. hans Lyfter.” Guldb. —.act. At 
Fle Bifald. En hyklet Roes. = . Sys 
fagter, pl. Hyklerens udvortes Adfærd 
Fagter. »ZJeg væmmes ved den Feiges 
yflefagter.” 6. Blicher. yklekonſt, 
… Konft, fom anvendes f. at ſtuffe cen 
HDykleri ell. Falſthed. Jeg kunde Byk⸗ 
fonſt og Betlerſprog ei lære,” N. Brun. 
vkleroes, en. falſt, ufortient, hyklende 
ersmmelſe. "Men rorer du t. ykleroes 
us Strenge, da gid hvef cen de fpringe i 
n Arm.” &, Frimann. ykleſang, en. 
ang ell. Digt; hvori man hnfler f. een. 
En Erobrers Ømiil, naar Syflefangen 
xæ til hans blodftænkte Fod.” Storm. 
vkleſtrift, et. Skrift, ſom indeholder hyk⸗ 
tr Zale,' falſt Roes. ”Gisr ham ſtor hos 

, og ert Sytleffrifter.” Tullin. yk⸗ 
—* et. falſt Smiil, ſom hukler et vens 
zt, kicerligt Sind t. Røgen. ”Seg ler af 
vkleſmiil, ſom har fin ſtiulte Piil.“ A.Stub. 
såytler,.en. pl.-e. den, ſom hoffer; ifær 
Smiger el. falſt Sudfrygtighed.: ”Mod 

n, ſom underſtager fig at fige hvab han 
Danf, Ordbog. 1. 
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agtighed. Samme. s$yFl 
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vytler — Holbiug. 

tænker, findes tufinde krybende Syklere. 
Sneed. Smigreren føger at re 
nærer Forfængeligheden (hos Andre;) Syks 

en bedrager under Xrligheds Mafte, af 
egennyttige Henfigter.“ Sporon. — Om 
ruentimre: 3yklerſte. (3yklertaare, en. 

Hyklegraadz faiſte, hyklede Taarer. Man⸗ 
gen — randt,” Grundtvig.) 

ytleri, et. pl.-er. 1. Hytten, hyklerſt 
Adfærd, 2. faljt Roes. ”Atde, ſom felv af 
Egennvtte forledes til dum bg nedrig Smi⸗ 
gren, beſtylde Andre for 5yfleri.“ Sneed. 
yklerſt eller hykkelſt. adj. ſom udrin⸗ 

tee Hykleri, kommer fra en Hykler; 
ae, 

kelſt Ondſtab.“ Mynſter. ”De iagttage 
Lovens ringere Bud med hykkelſt Noi⸗ 

e Ord. ”Lab 
"MAASE Talete og leiede Digtere forene 
g om at udflette deres Lafter,” Kampm. 

forftilt. Et hytkeiſt Sind. Yp 

»Du bedreger dig, hvis. du froér, at Gud - 
— finder Behag i ſminket Dyrkelſe o 
ng Tieneſte. Bagg. N. Klim. i byte 

såyl, et. plid. f. Hylen, hyilende Lyd. 
"San horer graadige Gunde med Zyl at 
ſlikke de blodige Stuldre.” Her. —2* af 
en eenſom ligte fra. nære, truende Ruin.“ 
Baggeſen. "3 yl af Mattens Storme.” 
amme, ”KXunBinden hører hans Raaben, 

dovende Enden med sS$yl,” J. £. Heiberg. 
. 1. Byld, en: pl.-e. [Sv. Hyll. A. 6. 
Ellarn; men $6l. Reiner. Nucl, L. Isl] 
et almindeligt indenlandſt Zræ; Hyldetræ. 
Sambucus nigra. = Deraf: sSyldeblomft, 

yldebær, Syldebeffe (Knaldbeffer, ſom 
renge giore af Hyldegrene), Zyldeſaft 

el. Hyldebærfaft, Zyldeſirup⸗ hyldeffude 
(forrykt, vanvittig, forvirret i Hovedet; 
Colding), Byldeſproite (et Slags Sprølte, 
giort af en Hyldegreen; Bagg. N. Klim. 
146. ſ. Syldebeffe), sSyldethee (Thee, 
lavet paa Hyldeblomſter), 0. fl. 

2. 3yld, en, ub. pl. [Jél. Hylli] Guuſt, 
Hyldeſt. (forældet. 

Bylde, en. pl.-r. [Jél. Hilla.] et ops 
flaaet, eler p. Knage, p. Liſter hvifende 
Bræt, t. at [ætte el. lægge noget paa. (f. 
Boghylde.) At være paa fin rette Zylde: 
figur. paa fit rette, pasfende Sted. i 

Sylde, v. a. 1. [Jẽl.hylla.] tilfige Lys 
dighed og Huldſtad ell. Troſtab. At bylde 
en Konge. — figurl. vife udvortes Agtelſe 
og Erkiendelſe af Fortieneſter, Oyder, ell. 
Fortrin. Saa blomſtrer Uſtyld, hyldet af 
enhver.” Fr. Guldb. Alle i denne Kreds 
fappedes om at hylde hendes Skionhed. 
”Du vecd jo, Gicekke Jorden folder; den 
ftørfte Dob fun Daarſtab hylder,” Tode. 
”Derfom endog diſſe Bud gave en vis Yns 
deft blandt Menneſtene, "er det dog langt 
frø — at de endog fun ere ret hyldede og 
erkiendte af alle." NMynſter. ylding, en. 
pl.-er. den offentlige Handling, at bylde en 

(31) 



I; 

Aa 

é 

Fyrſte. > Deraf: 
hvorpaa en Hylding ſteer. Syldingsed,en. 
Ed, fom aflægges t. en rr, der hyldes. 

Zyldeſt/ en. ud. pl. [f. Syld og huld.] 
Gunft, Yudeſt, Bevaagenhed. ”For noget 
Menneſtes Svldejt.” Vedels Saro. 232, 
(under vor yldeſt og Naade” var tilforn 
et i Kongebreve brugeligt Udtryk.) 

3yldig. adj. [f. guld, n. s. 3sl. byll- 
dinn.] ſom er ved godt Huld, trivelig, 
kisodfuid. (Moth.) ”Du blev fed, ble tyl 
og byldig.” 5 Moſeb. 32. 15. . 

yle, v.n.4. (har.) ſIsl. yla.] græde 
med hel, tudende, ynfelig Lyd; ell. frem⸗ 
bringe en lignende: Lyd. Som Binters 

ſtorm, der hyler giennem Rifter af gamle 
Brag.” Evald. »En rædfom Gufen hyled 

' atennem Bierget.“ Ohlenſchl. Hunden tus 
ber og hyler. ”Møder Satyr ſlig en færs 
dig Digter,.felv naar han hyler v. en Fyr⸗ 

, fles Grav.” Evald. — Deraf: Sylen, en. 
ud. pl. 
dolte, en⸗ pl. -r. BVandfvælg, Vand⸗ 

hvirvel. (angehek.) VBandfans. (Galding.) 
Isli. Hylki, capaa. 
ylle,x A. 1 [Jsl.hy lio. 1 lægge noget 

over t. Skiul, fosbe om ell. ovev, bedekke. At 
hylle et Klæbe over noget. At bylte fig ind 

. 4 fin Kapye. (f 
yllike ell. 8 

indby e, onchvlle, tilbylle.) 
eg ike, en. pi.- x. enten 

af Zue ell, af hylle.] ct Slags Barnehue, 
lſter, et. 

Hulistr, velum. J det, hvori noget hylles el. Huus, Stiul, Hytte p. Marek, —* 
I. ec. [af hylle. Goth. 

giemmes. F. Ex. Piftothyljter. Vor nøgne 
Krop t. 
boe. 130. = 

ylſter, Skiul og Deekke.“ Arre⸗ 
vlſterkappe, en. Lederklap 

paa Piſtolhylſtere. 
: ynde, et. pl.r. [Iol. Hægindi. Gv. 
Hyende.] Vaar, udſtoppet m. illd, Krol⸗ 
haar eller andet blødt, til at ſidde pag. ſ. 
Benkehynde, pudgyp Stolhynde. = 
Syndebæntk, en. ſom er forſynet med 
Gunde. ”Paa Sondebenk, om ei p. Stol, 
jeg byder ham fig fætte.” &. Frimann. 

Byndeſæede, et. Sæde med Hynde paa; 
f. € Tr. ien Bogn. J 

yp! Udraabsord, ſom Stiørende bruge 
til Deftene, f. at faae dem t. af gaae frem. — tun ſlet p. 5% 
myp n.s. ud. Art. et Slags Kortſpil. 

Ut. ſpille Syp. . 
yppe, v.2.1. opdynge Jorden i Hob 

omkring en Plante. At hyppe Kaal, Kar⸗ 
tofler. = Deraf: øPgng, en. pli - er, 

t — Byppejern, et. Clagé bred Hakke, 
… hvormed man. hypper.  Åyppeplov, en. 
Mov, hvormed Planter hyppes radviis. 
(Olufſen. Landoec. 171. 182.) 

adj. IT. haͤuflg.] ſom ſteer, Zepig 
kommer r, foretages meget ofte, i pos 
betal; tdelig. "Bed hyppig Brug opjlides 
Zingen. Haus AAA * 
tanke om h 

hyppitzen, db 
ppige Befsg valte Mis⸗ 

enfigter. ”At noget feer 
efatter baade Begreb om 

4 

"en. Klokke el. Biælde, fom. hænges 

Oyldingedag — Hyppig. — 2  — - .Dydpige- Dyre. 
i godag, en. D. Gieatagelſe vg om Mængde,” Maͤler.l 

egentlig fun om en Mengde af Gi 
gelſer. At ”byppigen ogſaa. anvender 
Rummet, men idelig blot paa Ziden,”| 
mindre rigtigt. Man figer ikke: ”at 
mindſte Oplob paa Gaderne ſtromme 

ppigen til" (Måler) men bruger herr 
obetal ell. i mengde.] — Syppighe 

en. ud. pl. den Omftændigbed, afa 
er hybpigt, ſteer hyoppigen. 

rde, en. pl.-r. (4.6. Hyrde. Jél. hs 
da, bevogte. ] den, ſom er fatt. at vogteO 
i Markes. (jvf. Xogter.) En Hohyrd. fed 
rehyrde, Svinehyrde. = Syrdebolig 
en Hyrdes Bolig; et Hordehuns. 
debrev, et, Omgangsbrev, ſom en 
ſtop ſtriver fxfine Præfter om geiſtligt &l 
ger; (af.det figur. Uderyk, af Præker i 
des Byrder, og, MRenigbeben deres Siv ri 
gyrdedigt, et, Idvl, idyliſt Digt. sy 
dedragt, en. D. ſom Hyrder bruge, 
ſom figner denne. Byrdedreng, ca. 
fom tiener en Hyrde; en ung Hyrde. 
defloite, en. . Floite ell. Pibe, fom fod 
blæfe paa. vsyrdefolk, et. En Nell 
et Folfefærd, fom fører Hyrdelis, fomi 
har Agerbrug og faſte Opholdeſteder. i 
Boye.) Byrdehorn, et. H. bnori oꝛt 
blæfer t. Tegn f. OQvæget cl. p. hane å 
vaagenhed. vrdehund, en. O. fon 
afrettet til at holde Qvcget ſammca 4 
forfvare det; Fæbund. 

Dyrde' har fit Tilhold. 

Halſen p. et ell. flere Avcegshovedert i 
Hlord, t. Veiledning f. Hyrden.Fra 
gets Hals her Syrdelloffen flingg.” 
AX, und. hyrdeflædt, adp. flædt i gg 
dedragt. "Jeg gaaer ef byrdeltjæde.” Sol 
Brun. sSyrdelevnet, Syrdeliv, et. 
Siv, ſom Hyrder, el. nomadige, Folie] 
fore. (I. Boye.) . Byrdelon, en. Be 
ling cl. Løn, fom gives.en $. byg 
adj. fom-ex uden Vyrde. "De mang by 
deloſe Faar.“ Troiel. 
Hyrdeflsite. Tidt den Byille 

depiben fisiter.” & 
såyædepige, en: (f uSyrdedreng.) GR 
degand, er. En — 

yrdeſtav, en. Stav, frummet I des 

—ã—ù en ——— LT FE Be ” 

fe taget af Dordetivet; Sordejpil. åd 
Devife, en. Gyrdefang. "D 
b — * Ge Kort XX. 
er udfører en Hyrdes Forccc 
Syre, en. [A. G. Hyra. 6. Har.) 

tinget Løn for Fienefte ell. Tree; mel 
fun om Skibafolko maanedlige Qg 
betale en Matros fine. pan fatal 
i Syre. Ea Stippe — fir —— 
fom betalea for A⸗ſen; deres fNKE 



2, TV. 1.27. Maane . — figutt. 
l. T. at have fin Syre, fin fulde Syre 
noget 3: have nof at beftille, have ondt 
it overfomme, at fomme t. Rette med 
jet. ”En ſtakkels Tieneſtekarl fan have 
fulde Syre med dem.” Heibetg. (Jules 
9. 141.) Z Detaden i følg rn 
ninger: Zyrekarreet, in. ſ. Zyrevogn. 
rekudſt, en. den, hvis Næring er at uds 
"Hyrevogne Zyretiener, en. ſ. Leie⸗ 
ter. prevogn, en. Vogn, ifær Kar⸗ 
t, ſom en Hyrckudſt udleier mod beſtemt 
taling, enten. for en enkelt fort Kierſel 
our), ell. for en heel Dag ell. længere Tid. 
Syre, v.a.1. II. S. hyran.] betingefor 
re. At hyre Matrofer; at hyre (leie) en 
gn. ”Raar de for en Reife ere hyrede, 
forlade Gfibet,” D. Lov. IV. 1,3. ”En 
ipper, ſom har hyret fit Folk til nogen 
Stad.” fammeft. IV. 1.22. 2. At hyre 
bort, tage Tieneſte til Soes. 
øve, v.n. 1. (af Udraabsordet: hys!] 
nge til Taushed ved Syden: bys! tyſſe 
Be — 

aar de uden Nytte have afbrudt Muſi⸗ 
I med fydelig Syffen.” Rahb. ' 
zvs ſing, en. ub. pl. et Slags tynde Lis 
rel, Toug, der ſnoes af tre Garn, og er 
get tykkere end Merling. 
Zytte, en. pir. [ 0 S. Hutti. TT. 

itte. Sv. Hydda. jvf. v. at hytte; T. 
then.) 1. Gt Skuurz et lidet Huus, ſom 
e er bugget, (af Tommer og Steen) men 
reift, dannet af Jord, Straa, Grene, 
æder, 0. d. En Jordhytte, Straahytte. 
boe i Zytter. — Uegentl. om et lidetog 
ige Huus. En Bondebytte, (jvf. Ronne, 
fuur.) 2. En Bygning, fom bruges til 
je Fabriker ell. Verkſteder. F. Er. Glass G 
tte, Smeltehytte. 3. Skiul, hvormed 
get hyttes cl, vogteßs. Deraf: Fingers 
tte, Pibehytte 4. sytten kaldes paa 
rre Skibe et Dæf, der er omtrent 6 god 
er Standſen og gaaer fra Meſansmaſten 
Agterſpeilet. (Schneiders Veiledning. S. 
i) == Syttearbeider, en. den, ſom ars 
ider d en Swmeltehytte e. d. Z3yttefo⸗ 
d, r, en. den, ſom fører Ops 
n ved en Hytte (2.) såyttereg, ca. 
ides v. Stoboltværferne den Arſenit, der 
Ertſens Roſtning fætter fig-i det lange 
øgfang, fom et graat Pulver. (Funkes 
. pift. III. 429.) 3ytteſtriyer, en. 
egnſtabs betient v. en Smeitehytte. Zyt⸗ 
værk, et. det, fom hører til en Ontte (2.) 
såvitc, v.a.1. [A. 6. hyda T. bus 
ſen.] Sogte, tage i Agt, beſtierme. At 
'tte cen, hytte fig for Fare. At hytte 
arnet mod Kulden. At bytte fig for et 
eiltrin, for at falde. - 
yttefad, ete en Kaffe af.Bræber,. m. 
uller i og Laag over, til af giemme 
ingne Fiſt i Søen. . 

V 

=- 

Hore — dottelad. 4868 Sjyttegati—Dæderdprpe. 
1 , et. Garn, hvori man glcume. 
ik de dige fom i hver Dræt fanget om 
Vinteren d. Jis, og fom giennem en Vaage 
hænger ned i Vandet. Moth.) ' 

sæder, en. ud. pl. [Isl. Heidr,] uds 
vortes Xre, ſom vifes eler tillægges een, 

m, en. Glerningen at hyſſe. f 

Et hæderligt, ærefuldt Hald, 

"Dages Sædersminde.” F. Guldb. 

Eresbeviisning. "Blot v. Ord, ja v. Tan⸗ 
fer fan man ære cen; men Sæder ſteer 
ffær ved Handlinger.” Sporon, ”Cders 
Manddoms Sæder følger, møder Cder i, 
hver Savn.” Thaarup. ”For din Sæder 
vil vi ſtride, dig til Sæder vidig lide.” 
Samme. ”AÉre følger flore og æble Gier⸗ 
ninger nøbvendigen; men $æder beroer p. 
Bolte Velvillighrd.” Sporon. = 3) hader⸗ 

aren, adj. v. født af hæderlige cl. for⸗ 
nemme Forældre; velbaaren. (forældet.) 
hæderfuld, adj. "meget hæderlig, fom er 
ftor Hæder værd.  bæderfrandfer, adj. v. 
begavet m. ſtor Hæder. ”Brammende og: 
herderkrandſet af eykkens Gunſt.“ Synefius 
v. Bloch. erkronet, adj. ſom ev til⸗ 

beder. (Storm.) 

Soph. hæderværdig. adj. ſom er pæs 
der værd, (hædersværd. Zhaarup. poet. 
fr. 395.) — B) Sæt -rsbane, en. d. f. ſ. 
MWresbane. sfædersdag, sen. D. ſom 
er udmerket ved Hoitidelighed; "Dag, ſom 
bringer, medfører Sæder. Sædersdragt, 
en. 1. Dragt, fom bæres ved heitidelige 
Leiligheder, Hsitidédragt,. 2. Dragt, ſom 
ſtienkes cen f. Hæder. ant, en. 
Gang, (Sane, Fremgang) hvotved Hæder 
vindes; Hodersbane, Hœedersvei. ” Gom. 
blev (aa ſeent af Zedersgangen træt.” 

rundtv. dersgierning, en hædere 
lig G. ersgiands; en. figurl. uds 
vortes Yttring af, el. Tegn p. en udmærs" 
fet Hæder. Moth.) ssæderstald , et. 

sgæderes 
Famp, en. hæderlig Kamp, Sæderetiæs 
der, pl. og Sædersflædning, ca. d. f. ſ. 
Hederſsdragt. Sederslon, en. øn, der 
ikte beftaaer i Penge, men i Hæder, Ud⸗ 
merkelſe. eædersmaaltid, et. Maaltid, 
ſom gives v; en Hoitid, ell. til Hæder for 
cen: sSædersmand, en. heberlig, for⸗ 
tient Mand. Badersminde, et. Minde 
t. Gæder for nogen; Xredminte. ”"Gtolte 

— 

dersmærte, set. Hœderstegn. (Engeletoft.) 
dersnavn, et. Navn, ſom giver Hoder, 
fom tillægget cen t. Hœder. (hacrup.) 
edersplads, en. P. ſom indrømmes cen 
f. at hædre ham. 3c0derspoſt, en. Vi 
hvormed ingen Len er forenet ;' AA 
giver den der bekleder den, Hœder; es⸗ 
poſt. . sgæderspryd, en. hædrende Prys- 
delfe, Hvorledes funde ftørre Sæderspryd 
åeg dog: fortiene?“. ZFibigere Sophottes. 
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ædersſatgn, et. Sagn, Udſagn, der ert, 
æder fĩnogen. Sandheds Zeb, der ſelv 

f. ſeneſt Slægt ſom 3edersſagn ſtal lyde,” 
F. Guldb. Sadersſang, en. S. til He⸗ 

der for een. 60dersſmykke, et. S. der 
gives cen til af bære fom Hæderstegn. 
Zredersſtand, en. hæderlig Stand. ”Stolt 
af ſin Zæedersſtand at være.” Thaarup. 
sZædersiteen, en. S. ſom er fatt, Qæderss 

tinde over nogen. (C. AX. Sund.) æ⸗ 
derstegn, et. udvorteé Tegn pan Heder. 
Zaederevalg, et. Valg til en hæderfuld" 
Poft; hædrende Valg. (Herz) eders⸗ 
vei, en. Vel, Slvødane, fg fører t. beœ⸗ 206 
der. (J. Guldb.) o. fl. 
gebderlig, adj. 1. ſom er Hæder værd, 
En hæderlig Olding. En hæderlig Gier⸗ 
ning, Stand. 
ſom giver Heder. At fage en haderlitz 
Begraͤvelſe. At være af hæderlig Slægt. — 3 

Deraf: Sæderlighed, en. hæderlig Egen⸗ 
fab, Beftaffenhed. "Wgteftandens gæders 
lighed.” Wandal. "Band Zaderlighed er 
* en Prydelſe, hvormed man fun udvor⸗ 
tes ſmykker fig.” Mynſter. 
adre, ãa. 1. beviſe Gæder, tillægge 

udvortes Xresbeviisning, Udmærfelfe, Ans. 
ferie, form Zegn p, Fortienefter. (Det er 
iſſe tlæv, ell. rettere Perſonen, ſom befids 

ber dem, man vil og fan hædre. Hvad 
der har væfentlig indvortes Værdi, maa 
man ære og ogte.) ”Bandhed, Religion, 
Gud — ere Ord Begreber), hvorpaa gæs 

. Ser ikke pasſer fig; ſtiondt vi agte og ære 
dem,” £, Hetberg, (Dog Fay man vel fige: 
at hædre el. vife æder imad Religionen; 
f-: x. vedæen offentlige Gudsdyrkelſe.) 
Ten eneſte nye og værdige Maade, hvor⸗ 
paa man funde hædre ham, var, ikke at 
fige noget til. hans Roes.“ Rahb. 
væfte, v. a. ſ. hefte. 

. 1. æg; en. pl. Sægge. 1. Navn p. 
et. Træ, ſom er —88 i Norge (det vilde 
Kirfebær, Pruyus padus) hvoraf ægges 
bær, af hvis Saft laves Biin. ”"Feg far 
i frugtbar spæg min førfte Kicerlighed.“ 
Stenerſen. 2. Navn paa en Buffvært. 
Rhamnus frangula. . J 

Tazzeg en. Stok, m;.en' krum og i 
Enden ſpids Fernbege hvormed Fiſtere 
drage ſtore Fiſt op i Baaden. (Moth.) 

i æge… v.åså. frede, hofde Øævd over, 
holde i Stand. Af bæge en Skov, en 
Have. At hæge fit Barn. At hage fig, 

. pynte fig, holde fine.Klæder.i Orden. (Nu 
meft i dagl; Bo og Almueſproget) ſFor⸗ 
modentl. af Jol. Hagr, .Gavn, Nytte, og 
haga, ſtille, lave, ovdne;: hagia er ders 
imod: at ſtille, lindre.] 
.Betggu, bægne, ſ. Zegn. 
8cegen, adj. .pl. hægne. 
gierlig efter noget; avidus. 

i, me et bes 
& kræœſen, 

læffer; delicatus. 3. uforfammnets. pro- 

MPadersſang Aegen. 464 

2. ſom fører Hader m. fig, 

on pægen— Hei. 

cex, petulans, (Moth; ment alle 38 
merkelſer forælder.) 
ægte, en. pl.-r. en liden Krog 

Staals ell, Mesfingtraad, ſom heftes i 
Die ell. et Slags Ring af ſamme Nets 
(Malle), hvorved Klædemon fæffes fa 
men p. Kroppen. — Det er ikke en or 
værd; jeg agter det ikke for en Gm 
(Moth; om det, fom er meget vinge. ”£: 
(Tidsfordriv/ er mod min ei red 
Sae Bagg. D. Værter. III. 385.) 

ægtering, en. Ning af Staaltraad £ 
trætte Gægter paa. (Frimatn, Alm, € 

ægte, v. 2. 1. hefte fammes 
Hegter. At hægte fit Skiert, fin 
At hængte noget op, paa, ſammen. 
ældre Skrifter: hindre, holde imod; fæ 
fle, hefte. Heraf: Sægtelfe, Fængfel. 

elſe) = gægtning, en. Gierais 
at hægte. 

1. Sæt cl. Salle, en. pl.-r. II. 
Hæg, Hegge. E. Hedge. Z. Pecte.] 
[levende og jævnt klippede Gierder, dd. 
plantede og fammenvorne TræsRlatxr I 
Dave. 2. et Slags aadne Krpbber 
Spoler el. Legter, ſom fæftes i Gral 
oven over den egentlige Krobbe, ogt 
HOs lægges t. Heften. "Sviger-du pile 
sætten, faa fviger han dig i Baffe 
Srdſor. 3. Hylder, fom anbringer føl 
et Fadebur sl. Spiſekammer, ifær I. 
ell. Bred. Deraf: Oſtehek. = sat 
en. f. Savefer. 

2. sæt, en. kaldes i Stibsforøgit 
Rum I et Nocfartsi, hvor Mands, k 
fyrer, fidder, = Hertil kunge herfer 
adſtilige Skibsord, f. Er. ekbielfe, 
Bielke, der ligger tværs over Agterftævst 

Fbom, en. pl. - me. fo Bomme, X 
. Tigge agterud, over Hakkebrettet cl. dx 
ovetſte Decl af Agterfpcilet, og I frå 
eækjollen hænger. ekſto⸗tter, på 
Sielker, ſom ftaac p. Heekbielken og ss 
Formen af Gillingen. 

erkkebuur, et. [Snarere af ht å 
hecken, om. Fugle, der bygge Rie al 
ligge Unger ud, end af det foregæs 
Subſt.] et ftørre Fuglebuur, hved & 
lene kunne rele: Fesl, fom fælts 

ækkefugi, en. Fugl, (om 
Gætfebuur. (8. 6.0.) 
sæl, en, pl.-e. (Fel. Hæll) 1.! 

bagefte ,-” noget udſtagende Dect af FRE 
At gade, være, træde I Sælene p. ca 
følge ham overalt hvoo han gager. 
det, hvor jeg gaaer, hun i 
træder,” Zotiiz ”At bænge é 
de Stora,” Rahb. (D. URE. TX, 319.) ) 
vife Sælene, fegte m. Sælere, brugt ER 
nene vet; glve-fig p. Flugt, føde fin De 
”De.ere tamme Dyr, de a⸗ fyn! 
Baæler (fæle.) polb. P. Paiti. 2% 



øget forbslede Deel af SÉos ell. Stovle⸗ 
salen, ſom er under Helen; Skohal, 
srevirhæl. 3. den bageſte Ende af Plov⸗ 
»vedet. ”At fætte Ploven til æls, lade 
im gage til Sals a: [ave Ploven faa, at 
u agterfte Ende af Plovhovedet fan gaae 
et f. Jorden.” Moth. 4. en sæl falde 
it ſtakt ſfaaret Styffe Bred, fom der er 
egen Skorpe og Hdt Krumme ved.“ 
toth. — Hælflif, en. d. f. ſ. Bagflik. 
ritiffe, v.2.1. d. f. ſ. bagflikke. Zal⸗ 
oſt, en. Froſtknuder, fon fætte figi Sæs 
n. (Moth.) ”Sælfappe, en. et ftivt 
tnffe Læder paa Skoe og Støvler, der 
atter om Hælen. - Sælftyffe, et. ”Den 
igefte Degl, af en Sko, ſom Øvet er ved.” 
lot. ifted, Sælflag, et. Stod, 
(ag m. Hælen. ( Moth.) Uem, et. 
em, der flaget i Støvlehæle. i 
gæld, (Skraaning) og hælde, v.n.oga. 

eld, helde. 
æle, v. a. og n. 1. IIsl. hæla.] 1. 

entlig: ſtiule, Døfge; iſerd. om Forbry⸗ 
re, ſtrafſtyldige Perſoner. Ingen maa 
iſe el. hæle cen Morder, Tyv. (Tausſen 
uger det ogfaa i god Bemærf. for: laane 
uug.) 2. v. n. Xt hgle med en Tyv 3: 
re ham behielpelig, ved at medtage og 
[ge hans Tyvpekoſter, ved at fiøbe dem 
trerligen af ham, ftaffe ham i Sitterhed, 
fir. ”En Brudgom, ſom fan fliæle, ei 
elger fig en Brud, fom ei forſtager at 
ele.” Weſſel. [Synes af være et andet 
rt. Isl. hylla med bioß.) = sæler, 
tt pl.-e. Den, ſom dolger el. hæler m. 
: Tyv. ”Sæleren er faa god ſom Stiæs 
ren.” Orſpr. (men uden Xvivt af fildigere 
ptomſt. Hos P. Syv findes: ”Den ev 
a god, der fialer, ſom den, der ſticeler.“) 
æler er den, ſam underſtetter Tyven, 
terat Forbrydelſen er begaaget; Medvider 
en, ſom veed. af Tyvens For(æt, eller 
elper ham før det udføres. (Ørfteb om 
»vert 76. 244.) — Om et Fruentimmer : 
sælerfPe, en. (Moth.) — Sæleri, ct. pl.-er. 
ierningen, at hæle. — Zaleſted, et, 
ited, hvor Työekoſter modtages og dol⸗ 
tå. (3. é. .) g 

sælvte, en. d. f. f. Zalvdeel (men mins 
re brugeligt.). ”Gan klovede ham Sælften 
n Arel.“ Bedels Saro. 168. ”Fordt jeg 
tangled Sflønhed, født Sælvten bleg for 
en, alvten blaa mod Foden ned.” 
hlenſchl. Balder. . i 
gæmme, v.a. ſ. hemme. . 
Zaende, i gænde, til Zænde, f. Saand. 
Sande, v.2.1. [af Sand] br. i Loves 
roget i den Talemaade: at hænde Dom 
WT cén 3: tåge, ſeae Dom afſagt over 
n. (D. £ov. I'1.5.) ., Hee 
sænde, v.n.ogrec. 2. (Mm. 'er og har.) 
iel, henda.] 1. vederfares, overgaae, 

føre Der ér hændt ham cen ulylle, 
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Det har aldrig hændt mig før. 2, recipr. 
impers. hænde fig, ſtee, indtræffe, tils 
brage fig. Det fan hænde fig (det er mu⸗ 
ligt.) Det hændte fig engang. Jeg veed 
aldrig, at dette har hændt fig for. Der er 
hændt fg (el. hændt) en lilpkfe,  - 

xSændelig, adj. [afv. hænde.] ſom kan 
hænde ell. ſtee, ſom er tilfældig, men ikke 
ſteer af Nodvendighed. »En hændelig cl, 
tilfældig Ting kaldes den, dom funde være 
anderledes, end den er,” Eilſchow. Phil. 
Br. 216.) ag 

endelſe, en. pl.-r. 1. det, ſom hændes, 
ſteer; en Begivenhed, Tildragelſe. (IST. 
Hending.) Wit Levnets Zæendelſer. Han 
har havt mange befønderlige Zendelſer. 
2. Tilfælde, Træf, ”noget tilfældigt, med 
Henſyn til Menneſtelivet.“ (Muͤller.) En 
lykkelig, ulykkelig, uſedvanlig $. Sœn⸗ 
delſe er det, ſom man ikke Pan formode; 
Tilfælde det, ſom man ikke formoder. 
Sporon. (jvf. Tilfælde.) ”Begivenheders 
tilfældige Gammentræffen kaldes da iſer 
en eændelſe, naar et Menneſte er indvik⸗ 
let deri,” Muͤller. (jvf. D. Syn. II. 258. 
59.) — hændelfeviis, adv. v. et Tilfælde, . 
uforvarendes. 

ændes, v. n. pass, hænde fig, ind⸗ 
træffe, ſtee. Det hændes tidt. Den ülykke 
Bændtes i Fior. Det fan hændes enhver. 
Det hændtes mig paa min Reiſe. Derfom 

'en Uiykke ffulde hændes ham. (Den fors 
bigangne Zidsform: det er hændt ell. hæn⸗ 
det, forekommer ogſaa. "Hvor ofte er ikle 
det famme hænder i Chriftendommen?” 
MWynfter. Præd. 1815. II. 182.) . 

ssændig, adj [af 34and.] nem til 
Øaandgterning, dexter. gh ” Dan var 
ftor og ſterk for fin Alder, derhos bændig , 
og fmidig, haardfør og diærv.” Rabbe 
(f. behændig.) == Deraf: Zandighed, en. 
ub. pl. Nemhed, Fardighed til, Arbeide. 
Hvor Konft og Zendighed har Dyrker ̟i 
hver Mand.” Storm. . 

1. Sæng, et. det, fom hænger; noget 
fom hænger ned. (”Sæng om en Seng, f 
Stuer. Ørehæng.” Moth.) Bruges nu fun 
i Gammenfætninger; f. Sr. Forhang, 
Ombæng, Tilhæng. 

berg Å rn nyere Ord, optdget 2. sæng, et. 
efter det Tydſte Hang.)J Tilbsielighed, 
Drift ft. noget. »Jeg ber falde det et na⸗ 
turkat medfødt Sæng hos mig, mere end 
en 2 (bøtelighed, grundet p. Balg.” Evald. 
»Jeg føler, at mit Hierte har intet Sæng 
t. Falſthed el. povmod,” Gamme. ”Det 
indvortes Sæng t, Velvillie, t. Onſket, at 
fce enhver Mand retſtaffen ell. retfardig⸗ 
Bort," D. Tilſt. X. dd hængte; 

i, nge, v.n. hang og hængte; hængt. 
Sel. 23 1. figes om det, der ſaa⸗ 
edes er forbundet m. en anden. Ting, at 
det hviler, ell. er faft, men fan bevæges 

. å . 

a 



ON 

Halv dod.“ Ordſpr. (Moth.) 

Henge — Hangeſield. 

t. Siderne, ell. ev i en fvævende Tilſtand. 
GBatten hænger paa Ssmmet, Xolet paa 

Grenen. Haaret hang hende ned ad Ryg⸗ 
gen. Kiceden hænger i en Krog ned fra 
Loftet. Grenen hænger ud over Veien. Der 

ængt. “ For man lærer at hænge er man 
bære en Mand i Gallien, fom nylig var 

T. uegentl. 
2) om den Gienſtand, hvorved ell. hvor⸗ 
paa andre hænge. Loftet hænger fuldt af 
fn med) Klæder, Træet m. Frugter. b) 
elde, fonte. Loftet hænger til den ene 

Side. c) opholde fig, dvæle, ifær orkeslos. 
fan hænger der £ Lufet, i Kludben fra 
Morgen t. Aften. (d TT.) d)at hænge af 
noget 3:- beroe paa, væfe afhængig af. 
Moth. (fielden.) »RXre o Bærbighed , og 
Alt hved ſom hænger af Andres Domme,” 
B. Thott, If. 170. Jo mere en Giernings 
Gisren og Laden hænger af et Mennerte.” 
Schytte. (Indv. Reg. V.251.) e) at hænge. 
efter cen, idelig følge ham. NM at hænge 
aft, ſidde faft ved eler-i noget. gg) at 
ænge i noget, i Bager, i Studeringer, 
delig være fuffelfat med, hh: at hæn 
med en Legemsdeel, lade den hænge ned, 
ſynke. Hunden hænger med Halen, Ørene, 

” Fuglene m. Vingerne. At hænge med Ho⸗ 

- 

hænge faft ved, klæbe ved. 

vedet. i) at hænge øver cen, idelig være 
hos ham. (f. overhænge.) £) at hænge 
pe% fidde faft paa. At hænge paa Heften. 
) at henge ſammen, være faft, tæt for⸗ 
enet med. Guden hænger ſammen m. Klas 
det. Deien er for los og vil ifte hænge 
ſammen. — figurl. Denne Tale hænger itle. 
ret ſammen. Hvorledes hænger det ſam⸗ 
nen (farholder det fig) med denne Gag? 
(|. Sammerfhæng, 3.) m) at hænge ved, 

i figurl. 1. blive 
ed, ei ville give Slip paa. At hænge ved 
en Mening, hængeved Fordomme. ”Fordt 
de blindt hængte ved det engang antagne.” 
Mynfter, »At hænge aldeles ved de ældre 
Jider, og ved enhver Leilighed lade haant 
om vore.” Rahb. 2. være forbunden med, 
uadſtillelig fra. ”Der hænger digefaa vel 
noget Comiſt, fom noget Ærværdigt ved 
Alt hvad der er og feer fig gammeldags.” 
Stoud. = Zangebirk, en. et Slags Birk, 
med hængende Grene. ”Lad Sorgepilen fig 
ba bue, og ——e— hvælve fig.” J. 
Smitrø. ængebro, én. Bro, fom bes 
ftaaer af Toug ell. Kicder, befæftede pan 
Begge Sider af et Dyb ell. en Kloft imel⸗ 
lem Bierge og Klipper, engedynd, et. 
Moſebund, hvis Overflade 'er begroet med 
fammenhængende Græstørv, der er les 
el. gyngende at træde paa. ”Paa ben Bel, 
hvor de nu vare' komne at fidde i dybt 
——— B. Thott. (ivr. Bedels Saro, 

:307,)  Sængefield, et. F. [om hæns 
ger éU. luder ud over'en Dal, en Vel, ell. 
et andet Sted under Fieldet. »Ou veed, 

haver i Chaldæa,” Schytte. 

Foerſom. 
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hvordan han furer der blandt fine Sen 
gefielde.“ C. Frimann. (Alm. Gaug. 1% 
Zengehave, en. uegentl. en Dave, ar 
bragt p. en Bygning over Jorden. "fa 
troes at have opført de prægtige 

Sængd 
en. Kote, Skibsſeng, der ef er faſt, 
hænger I Reb. ængelcee, en. £& 
der hænger los i en Krampe for 
—— et. Loft, ſom er defeket 
ængeværf. sSænrgemund, en. M.x 

nedhængende tinderlæde, sSængerer. i 
Rem, hvori noget hænger. *9— 
en. En ophængt, fvævende Seng; Hert 
koie. figurt. Rede. ”"Gvalen hen over &i 
ret ſpaier for at bygge fin Sængeg 

Sængeffab, et. Gt lin", | 
Væggen hængende Efab… Senge 
et, Skuur cl. Skraatag, ſom itfe he 
p. Bielker ell. Grund, men er giort fat: 
en Væg. (B. S. O.) Zerngeſtene. 
Lyſeſtage, indrettet ft. at hænge. (Kc 
engeſtol, en. Ageſtol, fom hænger i 
bre og NRemme. Sen dat, ex. dl. 
engedynd. sange e. en. Ca 
vet ſtaaende Bielke, ſom fra Sr 
kets overſte Spids nager ned ft. ef cl. 
Lofters horizontale Bielfeværk, og mi 
til at hæve og Sære dette. (f. Sæn 
sdængetoug, et. T. fom hænger så k 
et GÉib 1. af holde fig ved. (Moth.) 
etræ, et. Træ tat hænge noget op 
Reinike Foſſ. 1555) Oftere ſigurl. em 

arkeslas Perſon, der idelig hænger (2, 
i) p. gt Sted, ell. over cen. 
vogn, eq. Vogn, hols Fang 
Nemme. Zangevark, et. Tagseg 

terne og ved anbragte 
O.) 
gende RErmer. 

Karet, at Stoddere fane mød Zerge 
mer.” Ordſpr. (Moth.) = bå ret, så 
fom har — — —— XX 
Seenge, v. a.å. (ſom forcige.) £ 

Alm. bringe noget t en fanden Silin 
at bet hænger. At hænge fin Hat pet | 
sm. At hænge noget for Dines. I 
ænge et Stildert op; nøgtt 

hænge et Stift ud. 2. færd, ile «nt 
vet, v. at ophænge ham vinteren 

Halfen, At hænge en Tyr. an 
vil have hele Gården hængt; * 
drukner kite, der hænges fral Sø 

bet gaaer, oner —— ,… ER 
tb sf "35 Tie. flg v. * 
Maade: Ar'hæ vet, henne te Hi — bar 
TAGER sene 

il; K+ A. 
* ——— 
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engeferdig er heel tidt af Pengeforg.” raab. ærffare, en. d. ſ. ſ. Seær, 1. 

enge en pl sgængjler.  Stoget, f ængel, en. pi. sSængler. Noget, ſom 
inger ned, f. Gr. et Slags $ovedp 
s Fruentimre. (Evalds Harl. Patriot. 
Act. 3 Sc.) Moth. Kniplingshængler. 
fode.) “Sltomſterhængler, ſom flynge fi 
td broget Farvepragt ad Væggen ned.” 
hlenſchi. (Poet. SÉr. II. 395.) ”Det prys 
t er med friſte Roſenhengler. Gamme. 
sængfel, et. pl. Sængfler. 41. Beflag 
Metal, hvori noget (en Dør, Lem, et 
indne, 2.) hænger, og hvoryed det fan 
væges foem og filbage, 2. I Naturhiſt. 
ſdes Zengſelet hos de toſtallede Bisds 
c den Deel af Øfallerne, hvorved diſſe 
itte hinanden, ell. -ved Tænder gribe 
d i hinanden, og hvor de tillige ved et 
erkt, druſfet Baand holdes ſammen. 
sær, en. pl.-e. LIsl. er . en ſtor 
længde af feet Slags) Glenſtande, ſam⸗ 
ty. eet Sted, el. ſom bevæge fig i cen 
etning; Hœrſtare. Cn. tales Hær af 
lennefter ſtrömmede Toget imede. En 3. 
Greshopper. ”Den ganſte Himlens 53. 
). Bibel.) 2. en til Krig ruſtet Mængde 
Menneſter, en Krigdhær. — Særblæft, 
. Bleſen iTrompeter ell. deslige for 
fortynde Strid eller Krigsfare; Allar⸗ 
æfen. At blæfe eærblæſt. (Rahbek. 
rældet,),  " crdbdrot, en. den sverfte 
ærførere —— er, D.s. et af 
ding Tilngune." (Ohlenſchlæger. Nord, 
140.) arfart eler Særfærd, en. 
dingeferd Krigstog. (Ligefom Zerre⸗ 
iold, er dette Ord v. urigtig Etymologie 
Skrivemaade blevet fil Zerrefærd.) 
arflok, em. Afdeling af en Her. Moth. 
3. Herfiockr.)  Særfugl, én. Navnet 
la en indenl end Fugl, Upupa Epops. 
ordi man fordum frocde, at dens Sfrig 
arslede Ufeed.)  SGærfelge, en. (det J. 
ſeerfolge.) perfonlig Forpligtelfe af gane 
wd i Hæren el. drage i Krig, naar Ude 
td fetes Ledingspiigt. ”&n perfontig 
jerfolge af Adelen.” Jahn. (om Cals 
arte, &, 21) hærfør, adj. vaaben⸗ 
rt, frigstngtig, tienftdngtig, Moth. (I. 
erfær,) deærforende, ad). v. ſom ans 
ter en Her. (Baggefen.)  ; Særfører, 
!l, den, ſom anfører en Krigshær (Felts 
tætte, Seneral.) ærførfel, en. Hærs 
us Anforſel; Overbefaling over en Krigss 
xt. (Rafyb. D. Tilſt. 1793.) aærgoðs, 
AGE og Redſtab, fom hører t. og følger 
el, efter er Gær. (Nahb.) harklædt, 
Veabentlædt. ærmagt, en. Krigs⸗ 
prke, Krigsmagt. (Saggeſen. Engelstoft.) 
armerke, et, Merke, hvorved Folket i 
der udmerket fig fra Fienden; pære 
én Bearpaute, en. d. ſ. ſ. Kiedel⸗ 

ærraab, et. Raab af en tit 
be Gær, Krigéraab, Felt⸗ 

omme, 
lag fremryt 

Fod 

særffidld, et. (arigtigt: gerreſtiold.) At 
føre Særffiold, føre Krig, ifær mod Fæs 

ynt "Drelandet; Avindftiold. (Isi. Herskidlidr.) 
Serſtævne, et. udbudet Møde af en Krigs⸗ 
hær v. ét vift Sted. "dærtegn, et. Gæt: 
mærfe.- ervei, en. alm 
devei, ſom en Krigthær følger; militair 
Bel. (Moth. T. Heerſtrasſe. ”Bel, hvor⸗ 
pan Folkene drog t. den af Anforeren be⸗ 
ſtemte Samlingẽplads til et Krigéstog.” 
Schytte. Indv. Reg. II. 396.) arvark, 
"et. (3. Herverk.) Bold, voldeligt Overs 
fald p. Andres Huus, Gods og Eiendom. 
(3 D. Lov nævnes Vold og 
fede og uden tydelig Forſtiel. Det førfte 
ſynes dug nærmeft anvendt paa perfonlig 
Overlaſt.) = Levevis, adv. i-fere, ſta⸗ 
reviis. (V. 6. 
særde, en. pl.-r. [IS]. pl, Herdar.] 

Stulder. (br. nu fun i Dialecter; f. Er. 
Å Fyen.) = hærdebred, adj. ſtulderbred. 
(Moth. ) ' ” | 

ærde, v. a. 1. [Jél. herda.] 1. giore 
haard. At hærde Staal. ”Pile, hvis hærs 
dede Od var kolnet i giftige Urter.” Herd. 
2. gisre ſteerk, haardfor. At hærde leges 
met. »Din Bølge hærder Bryft og Hœn⸗ 
der,” Evald. ”Lange Hvile hærdede Kraf⸗ 
ten til Kamp.” F. Guldb. »Skiebnen vil 
tidligen hærde dig, at du endnu ſildig ſtal 
være ftæri.”” Mynſter. 3. gøre foleslos, 
ufslſom. ”Da hærdes ofte Hiertet i vort 
Bryſt, og den milde Deeltagelfe forſvin⸗ 
der.” Munfter. ”Belv folesloſe og hærdede ; 
mod Deeltagelſe og Medlidenhed.” Gamme. 
"Aldrig hærde g mit Hierte mod min 
Broderé Braad.” Thaarup. ”Den Haarde 
ærder fig end meer, og, el fin Broders 
aarer feer,” C. Frimann. — Zardning, 

en. pl.-er, Gierningen at hærde 4 - 
ærde, en. Haardhed. (ufædvanligt.) 

”Den Særde, man vidfte at give Sværs 
bene, giorde dem føgte overalt,” DO, Guldb. 
(Verd. pift. I. 2. 788.) 2 
œrje, v.a.og n.1. [Jél. beria.] paa⸗ 

føre Krig. At hærje paa et Land. (Suhm.) 
fe. sbelægge v. Krig, fordærve, plyndre. 
Benderne hærjede de danſte Kyſter. (herie, 
bærge. Moth) SEN 

æs, en. (fort æ.) pl.-fe. Stak af høs 
flet Gad, der fættes uden for Laden; Korn: 
ho6. ” (Derimod br. Stak fædvantig om 
Hset; dog egentlig vel om 
Marken; Gæs om de ſtore Stakke ved 
Vuſene.) 

3æse, adj. (langt æ.) ſIsl. has.J ſom 
har en uklar, ſturrende Stemme, af For⸗ 
kolelſe i Halſen eller for ſteerk Raaben; 
raucus, == Deraf: 3æshed, en. ud. pl. 

C(hæsblæſende cl. hæfeblæfende, adj» ſom 
pufter eller higer efter Aanden af en flært 
Bevægelfe, Moth. Denhe anfører ogſaa v.n. 

ndelig Sans 

ærvært fams . 

N 

seftaltfe paa 
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| at hæfe, pufte, være ſtakaandet, hvoraf 
adj funde udledes.) 

såæelig, adj. (fort æ.) IT. haͤſelig. 
Gi. T. egislich, (Ottfrid) aislieh. N. 6. 
ei 

lung.] 
kan forlibe fig 
MOolb. P.P. 

ſch, aiſk; af aiſen, at grue for. Ades 
1. ſtug, grim (om Udſeendet.) “Hvo 

faadant hæsligt Dyr?” 
2. flem, ond (i moralſt Øens 

ſeende.) "Hver Laft dog altid hæslig cer.” 
Tode. Utaknemmelighed er en hæslig Zell. 
3. modbydelig, ubehagelig (om Fornem⸗ 
melfer.) Et hæsligt Veir. [Jvf. flyg, der 
ſynes undertiden at være noget mildere i 

„üdtryktet, end hæslig, hvilket fidfte overs 
hovedet forekommer ſieldnere i Skrifter og 
I det finere Zalefprog; og da vel tiet om 
le 

8 
Adſeendet.) 

A. S. H 

gem lig uſtionne Gienſfande.] — Deraf: 
æsligbed, en, ud, pl. (br. meft fun om 

æſſel, en. ſ. aſſel. I 
hl en. pl.-r. laf gar. Zẽl. Heita. 

] et Klædes æt, galerus, mitra. 
mon (eæbvant. faſtſyet fil en Kappe eller 
Kaabe) hvormed Hovedet og Nakken dedek⸗ 
kes. En Kaabe med Hatte i, At ſlaae 
sætten op over Hovedet. 

1. 
såævd, en. ud. pl. [af have. 3. Hefd.] 
Beſiddelſe (en forældet, og uden Tvivl 

den oprindelige Bemærk.) ”Kommer Pans 
tet fiden.af hang Sævd,. og anden Mand 
bekommer det.” D. Lov, V. 7. 13. Kiender 
Mand fig v. andre Kofter i anden Mands 

V 
ævd,” VI. 17. 10. (jvf. V. 3. 13, V. 5.1. 
I 10.3,4.) Det br. ogfaa i Lovſproget 

(f. Er. D. V. 10,3) om enhver Eiendoms⸗ 
Te 

2. Gaandhævelfe, Bevaring, 
holde uoget i Sævd; holde 

t. (inf. Using. Anm. t. Tingér. I. 72.) 
ng At 

. Oper noget. 
3. lovlig Adkomſt, erhvervet v. rolig, upaa⸗ 
talt Befiddelfe eler Brug i lang Tid (20 
Har.) At have, faae 3 vdaa noget. 
Lovſproget ſtielnes imellem Brugshævd og 
iendomshævd, «ævdotid, en. Tid, 

ſom udfordres t. at faae Gævd p. noget. 
dsvidne, et. den, ſom v. fit Vidnes⸗ 

byrd beſtyrker en Andens pævd, 
œvde, v. a. 1. [3él. heſda.J 1. haaud⸗ 

hæve, beſtytte, holde over. At hævde en 
Rettighed, en gammel Skik. "Ingen ſta⸗ 
delig Skik, hævder ved Gædvane,. bliver 

arvet.” Kampmann, 2. erhverve Eien⸗ p 
far formedelſt Hævd. At hævde fig nos 
get til. (Moth.) 

4. føre op i Betret, løfte. 
HSaæeve, v. 2,1. [361 befia, T. heben.] 

At hæve en 
Steen fra Jorden ved Maſtiner. ”Lad Daz 
lene hæves mod fiernefte Én, og Biergene 
ſege landt Dalene £y.” F. Guldberg. At 
hæve fig, lafte fig op. “Og, vakt til Luft, 
mit Hierte høit fig hæver.” Bagg. Deien 
hæver ſig (fvulmer, løfter fig.) Moth. — 
figurl. At være hævet (ophoiet) over For⸗ 
bomme, over lav Egeanytte. Hvor hæveo 

a 

AJ 

ø 

(ftiger) et mit Mod, maar føg u 
fun, at det min Elſter ec.” Beffel. 2 
opheie, bringe til Anſeelſe. At hæve 
Yndlinger, Glægtninge. 3. giere 2 
mere tydeligt, ſaudſeligt. At hæve ja 
verne i'et Maleri; hæve noget mere fr 
At hæve (oplefte) Roſten. 4. giore Cal 
paa, bringe t. Opher. At hæve en St 
dom, en Strid. ”Maaftee jeg var faa ir 
kelig, om ei at hæve, dog at lindre ål 
Corg.” Bagg. 5. oppebære. At hæve 32! 
komſten af et Kald; hæve RNenter.—$ 
vebielfe, en. fvær Lofteſtang. —* 
Biul, et. H. hvorved noget hæves. => 
velfe, en. pl.-r. 1. Gierningen at bax 
(fielden.) 2. Opſvulmen i en Legemsdech 
»Der er en hyid Sævelfe paa pruta. 
3 Moſeb. 13. 10. At have 3. i Bencs: 

ved man, efterat det er giort lufttent 
bringer flydende Ting til at løbe fra cæ 
Kar over i et andet. 

vn, en. f. u. 
e, et, n. 2. eoll ud. pl. IƷel. Her. 

afhugget dg tørret: Gros, ſom nnttes 8 
"Foder. At flade, fprede, tive, ſtekke 
At fore m. So. Ladebrendt $e. — germ 
en; og Sobiering, en. Gierningen at bel 
bierge Hs. —* ell. Zobaeere, 
Indretning til at bære Hs van i Wera 
(Moth.) 8obund, en. Engbund. 9 
forf, en. Hotyv (2.) 8ofre, et. Gca: 
frø, ſom ſamles af Hoet, for at brun 

paa Loftet, hvoriglennem Øeet tai 
(Moth.) aogulv, et. en AfdelimiS 
den, fom br. fil He. (Moth.) Gode 
en. d. f. f. Bebicring. okrog.e 
Jernkrog p. en (ang Stang, t. at riet $ 
ned af en pæl. (Moth.) Selde. 
Lade, hvor $5 glemmes; modſ. Koralede 

olee, en. Lee til at flaae Græs så 
oloft, et. Loft over en Stald ell, asld 

Udhuus; hvori Os giemmes. GSolet,t 
en Vogn, læfjet m. Heo. (Et Lær fe, de 
imod 2: faameget Os, ſom leſſes og fl 
p. en Vogn; enten det er p, Bogner, JE 
itke) Zomark, en: Græsmark, GP 
land. (V. S. O.) en. 
ling I et Hund, hvor Hs henlægges 
ding.) Zoſlet, en. Gierningen, et før 
Hg; br. ogfaa om Hehoſten & det 
Zoſtak, en. pl. -fe. Dynge af oe, fø 
reiſes og pakkes fammen (fræffer) p. 

eftænge, st. d 

er 

huormed Oset ftiftes op p, Saftet ed. Con 
get; Heforf. (i Jylland: gel i omg 

4 



23—2  . 4 ., 

er, fom i Cam" bruget nyttes £. at tørre 
gisre He af. (Olufſen. Landoec. 205.) 
vand, et. Band, ſom er kogt p. Ho, og 
n undertiden br. fil Fode for unge Kalve. 
lufſen. Landoec. 42.0.) 30vevel cfler 
evevl. en. et langt Reb, der ſnoes om Si: 
ne af Holeſet. 30viſt, en. f. Viſt. 
øvogn, en. Vogn, t. at fiere Ho hiem; 
. fom er læffet med Ho. Sovettzt, en. 
idretning, hvorpaa et helt Hslæs fan 
ies. 
mede, v.n.1. (360. hoia.] frue, ifær 
opløftet Haand. At høde ad een. ”Hvo 
m — hoder ell. truer nogen Mand med 
ed Hu cl. væbnet Haand.” 2). £ov. VI. 
16. (Deraf det forældede: Seodfel, 

rudfel. ꝰIngen dser af —— 
3oflig, adj. [Z. hoͤflſeh.) ſomi Tale 
| udvortes Adfærd viſer andre den tilbørs 
je Opmerkſomhed, Artighed, Agtelfe; ell. 
m ſtemmer overeené med den vedtagne 
vemgade (”med Begreb om det Anftæns 
ge og Sommelige.“ Sporon.) En heflig 
tand, at tale med, at fomme til. ”Den 
land — der hoflig er, flisndt lærd; 
lendt hoflig dog oprigtig.” Popes Krit. 
Schiermann. Et hefligt Brev. Det, 
m i eet. Land er hofligt, fan være ubefs 
gt t et ander. ”En heflig Stolthed ffiu⸗ 
r ofte et fvigfuldt Hicrte." Baſtholm. ”&n 
flig Mand kaldes den, fom yder Enhver 
Agtelſestegn, ham tilkommer (og ſna⸗ 
te noget f. meget, end f. lidet.) En ars 
z Mand er den, ſom vifer fig forekom⸗ 
ante og tæekkelig Omgang.” P.C.Milter. 
: sefli hed, en. den Beſtaffenhed, af 
ere —** z ”en Øvelfe I at. kanne i Tale 
; Adfærd iagttage Yttringerne af det, ſom 
vides Andre.” Muͤller. (pl. 
uges (ligeſom: Artigheder) for: Soflig⸗ 
ꝛde⸗Beviisninger.) [Ivf. artig, 2. Der 
rer mere til Artighed, ſom ev en Følge 
F hetere Forfinelfe, og altid ledſages af 
cvemagde, end til Soflighed, fom man 
tlanger af enhver, og ſom ogſaa den 
ultiverede fan befidde. ”Seflighed gaaer 
d paa, ikke at fornærme; Artighed ftræs 
T at vinde.” Muͤller.) = Heraf: ef: 
ghedsbeſog, sbrev, 0. fl. 
geg. en. pl.-e. [Is]. Hankr. Gv. Håk. 
» Dabicht.) en Slægt af Rovfugle, fom 
ret, Falkenes Claſſe, og hvoraf adſtillige 
tier ere indenlandſte. (Duehsg, Spurve⸗ 
'ø, o. fi.) ”Segen er i Hylden“ figes, 
sar ben eller det, man faler om, er 
erheden (lupus in ſabula.) Moth. ”Der 
Bog over fane,” ell. Søg over Soeg 
rer er en Øtærfere, Magtigere over den 
arke.) gebuur, et. Buur, fom uds 
illes med et Met, til at fange Hage i; 
Both.). øgenæb, et, Hagens Næb 
Let Neb (ligt Sagens. —ãA en, 
ogens Mede. 

ofligheder 

hslie 

Hei. . 

i Soi, en. pl.-e. IIsel. Haugr.] en For⸗ 
hoining p. Jordens Overflade; en Jord⸗ 
hel. ”iDa faae jeg Maanen ned bag Zeoien 
glide, og tænkte: gid jeg var paa Zoien 
der.” Bagg." At fafte, opfåfte en ger, uds 
grave en 833 En Gravhoi. En Jordhøi 
(men: en Sandbakke.) (Bakke ell. Benke 
bruges fædvanlig om ſtarre og naturlige 
Hole. Man figer aldrig: en opkaſtet Bakke.) 
Sek adj. n. og adv. heit. [Iol. hår. A. 

S. hea, heag.] 1. langi den verticale Stil⸗ 
ling og Udmaaling; opløftet over Jordens 
Overflade, over Horizonten; mere opføftet 
end andre Gienſtande; ikke (av ell. dyb. 0ie 
Huſe, Taarne, Bierge. Gt ſtort Huus fan 
være baade hoit og lavt. Et hoit Land, 0ie 
Marker, fom ligge hoit. Det er høit Vand 
idag. (f. Zoivand.) Bandet ſtaaer en Alen 
oit over Marken. Seit p. Fleldet; dødt 
Dalen. Solen er høit oppe. 2. færd. 

3) lang el. høi af sært. (modſ. lav, kort,) 
Dan er hoiere end Broderen. Seit Græs, 
hoie Zræer. b) fom rager mere i Veiret, 
end andre Ting af famme Slags. At bruge 
—* pæle under Skoene. Én hoi pat, 

ande, Arel. 3. uegentl. om Egenſtaber 
hos en Ting, hvorved den p. en el. anden 
Maade overgaaer, er mere, betydeligere, 
fortrinligere, end andre af ſamme Art. 
f. ér. a) om Magt, Værdighed, Mynditz⸗ 
hed, Anfeelfe, borgerlig Stilling. En høi. 
(3: fyrſtelig, meget fornem) Perfon. Ca. 
pei ner Poſt; hoie Statsembe⸗ 
et. fan'er af heli Stand, Den hoieſte 
Magt i Staten (Negleringen.) Den høie 
Adel, Geiſtlighed. En hoiere Ret (Overs 
tet.) 0ieſte Ret. b.om Grad, Tal, uds 
vortes og indvortes Storrelſe. At have høie 
Tanker om cen, om fig ſeiv. Det høiefte 

. Gode. Soie Prifer. At ſpille heit Spil 
(modſ. lavt.) Zoie Tal, et høit Nummer 

(iblandt flere Tal, regnet fra Eenheden; og 
modſat lave Tal.) I hoieſte Maade. Det 
var den høie Tid, den hoieſte (yderſte) Tid. 
— At fværge hoit og dyrt paa noget. En 
hoi Feft, Hell gdag. En heitt vigtig Gag." 
(f. hoiſt, adv.) Den bøiefte, Nod, Fare. 
Hans Bud var højere, han bød høiere, 
end jeg. At eljfe, agte en heit. (Deraf £ 
Sammenſ. høiberems, heifortient, høis 
lærd, hoioplyſt, hoivigtig, 0. fi.) — 3 
det heiefte (naar man —28 antage det 

e Tal. Godſet indbringer i det hoieſte 
1000 Ndir.) c) om Tid. Det er hoi (den 

i . vderſte, ſidſte) ZId. En hoi Alder. d)om 
Stemme, Lyd. En høi (ſtæerk) Roſt. Et 
heit Maal. At tale hoit (lvdeligt.) — 
Zoie (3: ſine) Toner (inodſ. dybe, el. gros 
vere.) Hun gaaer meget hoit (i fin Gang.) 
e)om Farver: flærf, klar, i Oine faldende. 
(Dog fielden uden i adj. hoirod.) ff) om 
Ciælesvner, Bidenftab, Konſt, m. m. Den 
hoiere Mathematik, Poeſie. At have et 
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agtelſefor. 

dre. 

hoigunſtig. adj. meget gunftig. 

Hoi — Hoihiertet. 

hoit Sind, Mod. "Med et. høit Sind for⸗ 
agtede han alle eykktens Trudſler. Wan⸗ 
dal. At have en hoi Giæl (modſ. lav.) 

"ed en høi Tenkemaade foreftille vi 06 
ædelt; ved en lav noget fors altid noget 
.Heiberg. En hei Stil, den agteligt. 

diere Stiil (0: den poetiſte og oratoriſte.) 

. pag en færegen Maade: om Soldaters 

el. andre Folkẽ Opſtilling i Rekker, hvis 
Antal angives ved det uforandrede ad]. hoi. 
To, tre, fire! Mand høi. De red fire Mand 
høi igiennem Gaden. (Det ſynes, fom Be⸗ 

grebet bred ligget t. Grund f. denne Bemærs 
felfe. jvf. håg, 4. Ihreẽ Sfoff. I. 907.) = 
øiadelig, adj, af fornem adelig Byrd. (iof. 
oiædels heiaytbar, adj. meget agtværs 

heiagte, v.a.1. agte hoit, bære Hoi⸗ 
Hoiagtelſe, en. ſtor, meer end 

almindelig Agtelfe. Zoiagtelſe fan ikkun 
bruges m. Henſyn til det, der kan vokke 
Agtelſe baade i høiere og ringere Grad; men 

itfe om det, der har Fordring p. ubetins 
get Agtelſe.“ Miner. hoialdrende, adj. 
meget aldrende, dedaget. (Moth.) Bei⸗ 
alter, et, det fornemſte Alter i en catholſt 

Kirke. hoianſeelig, adj. meget anfeelig. 

heiaplet, adj. 1. fom har hele Arler, Øtuls 
2. (om har den ene Arel hølere end 

såeibaadsmand, en. et 
Siags under⸗Officcer t. Stibs. hoibaa⸗ 
ren, ad; 1. ſom er af høi ell. fornem Fods 
felt. ”En hoibaaren Nar — hvis Fortrin 
juft det er, urevfet dum at være.” Popes 
Krit. v. Schiermann. 2. ogſaa en Titel 

t. forſtelige Perſoner ell. den hoieſte Adel. 
hoibedaget, adj. hoialdrende. hoibega⸗ 

vet, adj” ſom har ſtore Naturgaver. (f. 
begavet.) " høibenet, adj. ſom har hele 
ell. fange Been; langbenet. oiberom⸗ 
melig, heibersmt, adj. meget berømt. 
—RX adj. ſam er meget betroet, har 

or Tillid. Kongens hoihetroede Mand. 

dig. 

den anden. . 

Zoibord, n.s. Gøifædet v. Bordenden. At 
fidde t. ere fætte cen t. Soibords. 
Zoibryſt, et. den tykkeſte Deel af Bryſtet 
p. en Dre, heibryftet, adj. fom har et 

hoit Bryſt, ell. hoie og fulde Bryſter (hos 
ruentimre: hoibarmet; modſ. fladbry⸗ 
et.) ” høibyrdig, adj. af hel, fornem 

21; hoibaaren. En Stamme af Menne⸗ 
fer — der afdrig vil lade fig forlede t. at 
dbremme fig de Zoibyrdiges Lige.” Raba 
bet, hoierfaren, adj. meget erfaren. (8. 
.O. hoifornem, adj meget fors 

nem. eifortient, adj. v. meget fortient. 
— ommelig, adj. nær v. at føde (om 
raentimre,) — helfyrftelig, hoigrevelig, 

ers, Grevers Titel. 
| oihalfet, 

adj. 1. ſom har en het £als. 2. ſom gager 
hoit op om dalſen. En hoihalſet Klole. 
eibellig. 4 ſom holdes meget hellig. 

iertet, adj. 1. ſom har et hait Hierte el, 

adi. Tillægtord t. Fyr 

40 Døiflertet— Hrimotigje. 
ſtolt Sind. (8. &. O.) —Myndighed 
ſnarere friſte diſſe Seihiertede.” 
»De hoihiertede Sicie, fom Have faa 
Begterlighed t. at herſte over deres Lig 
Enccd. 2. behlertet, hølintodig. "Ya 
333 en * iertet Dermand.“ F 

øihiertighed. Sneedorf. Patriotrø 
fuer. I. 8, ML. 787.) * 
forſynet med en hei Hœel. (om St 
Støvler.) oikant, en. den 
lere Rant eller Side af et Legeme, å 
Giennemſnit d er en ligeſidet Frirke 
aaledes: Kanten af gn Bielke ell. 6% 
er ikke hviler p. Fladen, men p. en ef 

ſmalle Sider. At fætte Steen p. Seite 
lægge en Biælfe, rn Plante p. 

øitirfe, en. (m. beft. Art.) Faldet un 
den der over Jorden mere opheicde 

af en Kirke; I Modſœtn. t. Lavfirken 
Skibet.) ”Soitirfens 6 ſtore Hvælsi 
hvile p. tolv Piller af hugne Stene.” 
Ati. V. 628. hoifongelig, adj. det 
kongelitge Herſtab. Efter heifongeli 
faling. iland, et. Land ell. Landij 
ning, ſom (tfær i Forhold. t ct andet o 
gende ell. i Nærheden af ſamme betigg 

, Land) ligger hoit oder Oavet, ell. er dier 
— eler Geeſtlandet (i Mo. 

arſten.) De ſtotſte Seilande; hoisJ 
byggere” ogſaa kaldes 30ilændere. (fl 
Lavidnd.) 8oiloft, et. Salen, s 
Cjtofvært £ et Huus. (forældet.) 
lovlig. adj. br. fielden uden fom Sa 
ord i viffe Samfund el. Collegier; 
naar en afded Konge omtales, hvis 2 
da undertiden flføles : heilovlig Ibe 
melſe, eller: af h. 3. Ʒeil 
en. pl. e den, ſom beboer et Heu 
»De affatifte Seifændere.” T. Rothe. E 
Jorden. S. 170. ændet . 
om Jord, fom har en Bellgsen 
En heilændet Ager. hoilaærd, adi. 
get lærd; (br. meſt ſom Heedersord. 
Soilærde”” kaldtes tilforn Klatten 

-Profefforer.) . heimaftet, adj. ma i 
Maſter. oimeſſe, cen, 1. Guden 
om Formiddagen I vore Kirker. De 
oimeſſepræſt (ſom vrædifer fan di: 
2. I catholſte Lande: en heitdelig SM 
der holdes Søndage og Helligdage. 9 
mod, et. ¶ Ohlenſchl. Nord. D.S. 9%.) 
Soimodighed.  heimodig,ad;. fon 
et helt, ædelt, mod det Værdige, ble, 3 
perlige henvendt Sind; flormmnotig, ax 
modig. (jvf. diſſe Ord.) ”Xt five 
hans hoimoditze Sind noget Tangt S00Ø 
end Døden.” Vogelius. ”Offe sister 3 

higende Lyſt til at gisre 
fynes hoimodigt; men ct søg SER 
Malling. Den Stormodi 
mindelige; den Zoime 2* 
"lige; den Adelmodige det 

oimodighed, en, nd. pl. æg 



Hoimegtig — Dalfdmmer. 44 Hoiſedt Hoched. 

være hstmodig; et hefmodigt Sind. — 
imægtig, adj. meget mægtig (Deraf Ti⸗ 
aturen: Hans Kongelige —— 
de ſom brugtes under Frederik I. Ny 
, Mag. VI. 123 xx.) heimælet, adj. 
irøftet, 1. figurl. og poet. ”"Soimælet 
ætenen om Himlens Hvælving lyder. 
imann. *»oimælet Torden ſtralder.“ 
aarup. dioplyſt, adj. meget oplyſt. 
ipandet, adj. fem har-en het Pande. 
, 6.9.) hoipriſelig, adj. ſom for⸗ 
ner hoiligen at priſes. ZSoippynt, en, 
heieſte Pynt af et Bierg ell. Forbierg, 
en anden ophsiet Gienſtänd. (Grundtv.) 
eiraad, et. Fyrſtens hoieſte raadgivende 
imfand; Statsraad. (Foerſoms Shakſpy.) 
diribber, n. 3. pj. hoe Slagtere: de lange 
bbeen | Tyndbryftet af et flagtet Nod. 
eiryd, en. den overſte Ryg ell. Rygning 
en Biergflæde. ”Appenninernes 0⸗ 
g. M. eirygget, adj. 1. m. en hol 

ede Stole. - 2. fom har en 

unde, noget lyſerod Farve; ſtarlagentod. 
iroſtet, adj. 1. ſom har en ſtoœrk, helt 
tente Roſt; heimælet. 2. ſom raaber, 
ler meget høit, opføfter Roſten. Soi: 
l, en. Sal p. et Slot, fom bruges ved 
eget holtidelige Leiligheder. Kongernes 
oiſale. ”Lyé É en kongelig Søifal.” pers. 

Jeft. If. 105.) Ohlenſchl. (Rord. G. 224.) 
tifalig, adj. bruges ſom Hadersord til 
døde Kongers og Fyrſters Ravn. 
ng, en. en hel, hoeitidelig Sang. (Bags 
fen.)" Meſt m, den beft. Art. om en vis 
og i Bibelen. heiſfindig (holfindet), 
lj. d. f. f. beimodig (men mindre brugel.) 
IN Ale, hvad han gier, ſtal han tillige 
tre begvem og hoiſindig.“ B. Thott. 
traf: Setfindigh d, en, Hoimodighed. 
den Seifindighed, ſom veed vel at bære 
n onde og gode Lykke, ſommer ethvert 
lennejte.” B. Thott. iffole, en. et 
niverfitet, Academic. Zoiſtov, en. 
ct Skov. (Chriſt. III. Reces. Jacobi.) 
odſ. Underſtov, Kratſtov. (ſ. ogſaa 
iellemſfov. Bed Seiffov forſtaaes egent⸗ 
) de fuldt udvorne Træer; I Modfætn. f£, 
ngjfov. Olufſen. Landoec. 385.) hoi⸗ 
uldret, adj. hoiarlet. Soiſtette, en. 
iævnt Sand, ſom digger i en betydelig 

side over Havfladen. Landet hæver fig 
. en betydelig fammenhængende Maſſe 
m oventil danner en Søiflette,” Schouw 
uropa. 69. heiſtammet, adj. (om 
ræer,) ſom har en het, rant opftudt 
tammes færd. hoiſtammede Frugttræer 
ll. SZoiſtammer) 2: ſaadanne, fom fun i 
igdommen beffæres, f. at give Kronen 
fetelform; men fiden overlades til deres 
iturlige Bært. (Olufſen. Landoec. 361.) 
todf. lavſtammet og halvſtammet.) eis 

renhed.) 

ci: ſtantivet bruges ikke.) 

p. et vift Sted; Polihsiden.) 4. pl. 
der. en ophsiet Deel af Jordkloden; Bierg⸗ 

fæde, ef. ophsiet Sæde; Kongeſcede, Thro⸗ 
ne; Sæde v. Bordenden, ſom agtes for 
det fornemſte. »Ved eget Bord Søifædet 
mit maa være,” C. Frimann. hoitalende, 
adj. ſom tafer høit; heimælet. Sindig, 
men derhos mandig og hoitalende flal den - 
fige.”, Malling. 
toner, flyder hoit. 
har en hol Top (ell. 
hoitravende, adj. v. figur. fom bruger 
mange billedlige, poetiſte, eller indviklede 
og ikke let fattelige Udtryf i fin Tale eler 

hoitonende, adj. v. ſom 
oitoppet, adj. ſom 

Still; fvulftig. Nu ſtrive de deres Mo⸗ 
dersmaal faa hoitravende, at ingen fan 
forftaae det.” Sneed. heitydſt, adj. br. 
fornemmel. om ten tydſte Sprogart, ſom 
af den overſaxriſte Dialect er uddannet HL 
det nuværende tydſte Skriftſprog; og mods 
fættes plattydſtf. oitydſter/ en. D.n, 
fom har hiemme der, hvor der tales Høts” 
tydſt. 30ivand, et. pl. 30ivande. 
Havvandets Stigen p. et viſt Sted v. Flod, 

adj. en Itel, ſom tillægs" hoivelbaaren, 
ges den fornemme Adel og Perſoner af en 
vis Rang. (i Tiltale: Deres 0ivelbaa⸗ 

hoiviis, adj. meget viis. (tils 
forn ogſaa en Titel for Porigheden I Klob⸗ 
ftæderne.) Boivinter, en. Midvinter. 
(Jacobi.) hoivriſtet, adj. fom har en 
hoi Vriſt p. Foden. oiværdig, adj. 
værdig stil den holeſte Agtelſe, (fieldent. 
Det heiværdige Sacramente. hoiaedel, 
adj. Titel t. Perſoner afen vis Rang. (Cubs 

heiærværdig, adj. 
Titel til den hoiere Geiſtlighed. (i 
Deres Seiærværdighed.) . 

såeide, en. 1. ud pl. den Udſtræknin 
af et Legeme, der maales ved en fodret Linie 
fra dets Grundflade op ad. (modſettes ſaa⸗ 
Yedes faavel: Dybde, form: Længde, og 
Brede.) 2. Afftanden fra et høit Legemeẽ 
overſte Zop t. dets Grundfimde, At maale 
oiden af et Bierg, Taarn. Træet har ikke 
naaet fin fulde 

Ven.) 3. ud. pl den Beſtaffenhed, at være 
ophstet over Horizonten eller Jordfladen. 
Den oide, hvori Skyerne holde fig, er ikke, 
overalt eens. Nogle Skyer holde figi Seiden; 
andre lavere ved Jorden. At tage Zoiden 
(>: maale Polens Hoide ———— 

eis 

hoide. 5. ud. pl. figurl. en hst, fortrintig 
"Brad i noget. 
flor $eide i fin Konſt. = zoidemaal, et, 
Maal p. et Cegemeé Udftræfning i Øsiden, 
iSeidemadler, en. Et Redſtab t. at maale 
Hsiden, ell. til at tage Polihoiden. oi⸗ 
demaaling, en. Gierningen 1. at maale 
en Holde, f. Ex. en Bierghoide; 2, at 
tage Polihøide, ? s 

Boihed, en. 1. ud. pl. ben Egenſtab, at 

. Ma 

trone; om Træer.) ” 

iltale: 

eide. (pl, $oider. De - 
ſtorſte Zoider, man har maaltp. Sordtio» 

Gan har drevet det til en . 



» toget. 

bebreide, tilxegne ſom Feil. 10. Fil: 

- fret., At lede. fig, (offentligen) here paa 
Flaite. — At høre til, en Øyg (ſporge, ell. 

1 
i 

4 

, 

Hore — Horiched. 

5. onerøre. At høre cen i det, han bar 
lært. 
ſporge. Man hører, der høres faamange 
Rogter. Jeg horer, at han er bleven gifd 
Hvortedes ſtal de troe paa den, om hvils 
ken de iffe have hørt?” Rom. 10. 14. 

/Af hvem har du hert det? Jeg har hørt 
det fige (ſama accepi. Moth.) Jeg bar 
ft ige, (ſpurgt, erfaret) at han vil ſtilles 
ra Konen. At høre Tidende fra egn, om 

7. følge, Inde, adlyde, At høre, 
el. høre efter eens Raad, Formabiuger. 
”Derfom I alvorligen høre mine Bud.” 
5 Moſeb. 11: 13. 8. bonhsare. Ser min, 
Ben! ”At du vilde høre dine Tieneres 
og dit Folks ydmege Begieritig.” 1 Kong. 
8. 30. 9. lade Ag bebrejde eller tilegne; 
modtåge Bebreidelſe for. (daglig Tale.) 
Den Forſeelſe, Bekoſtning maa han here 
huer Dag. At lede cen hørt noget 21 

Sproge⸗ Egenheder maa regnet: At høre 
vel, ilde for noget 2: blive vel, ilde 
amtaft derfor. — At være wcl cl. ilde hørt 
ad: anſeet, tidt, taalt. Sandhed er ilde hørte 
At lade fitt hore, a) opløfte Roſten 
b) Sangerinden dre fig here paa Ebea: 

lade fparge til) At hore til noget, here 
til cen, hore Tale om, have Zidende om. 
Jeg har intet hoet til ham i et heelt Aar. 
Man hører intet mere til Kongens RKeiſe. 
IDen færegne Brug af dette v. med Ob⸗ 
jecte ⸗Infinitiv efter, . er liig den tydſte 
Sprogbrug. Man ſiger ſaaledes: Jeg horer 
ham komme (at han kommer.) "Jeg hørte 
"ham tale (at han talte), ſynge, læfe, ſpille, 
falde. Bi bar —* det tordne. — Det ac⸗ 
tive Infinitiv faaer endog: undertiden Pos⸗ 
fivets Bemerfkelſe. Jeg hørte dit: Vann 
nævne (at-det nævnedes.) Jeg horte fe 
Gaar, at Prindſen var dod. SJeg- 
ert tale om, at han ftal velfe. Man hører 
am rofe (roſes) overalt.) == Afledede Ord: 

såeregang, en. Drets Eneglegang; Dre⸗ 
ngen. reredſtab, et. Hovelfens 
rganer. oreror, et, tragtformet Nør, 

' hvorigiennem man -talev til fungherende 
Folk; Qrehorn. —&ã en. Sal, hvor 
Forelæsninger og offenti. Taler holdes, = 
orbar, ad). herlig. (Sander.) — 0xel⸗ 
e, en. ub. pl. 1. den Gandé, hvorved man 
ver. ”Derfom det ganfte Legeme var Die, 

hvor blev da Sørelfen?”.1 Gor. 12. At have 
en ſtoeerk, fiin, ſvag Sorelſe. 2. Horen. 
„At have noget af Sorelſen.“ Tauſſen. 
”Øaa er Troen af Sorelfen.” Rom. 10, 

. 47. (hvor Bibelen af 1550 har ”af Præs 
diken.) — Soren, en. det, at høre. => 
horig, adj. (af høre, 7.) fom lyder, ſom 
"maa og vil inde en anden, At være. cen 
hoxig og lydig. Sorighed, en. Lydig⸗ 

N 

66% 

6. erfore v. Rygte, Fortælling; deri 

Herighed — 686. 

hed; Afhængighed. Boeighed 
eri, af Nogen er agtſom paa en And 
Villle; Lydighed" deri, at han retter i 
efter hang Befalinger.” Sporon. — ber 
eller herelig, adj. ſom fan høres. (2 
ubørlig.) — horfom, adj. ledig; at 
dende. Zorſonime lindergivne.Naar vi 
Borfomt lytte, til Sans Stemme.“ Tet 

traf: gorfomhed, en. ud. pl. 
, ore, v. mn, 2. Følgende Bemærtdi 
(fom vi fun have tilfelles med høres 
den nedertydſte Dialect og m. hora i 
Soeinſte, og hvori Ordet Ifær br. m 
præpos. —* —&& hvorpaa Tore 
nogle Tilfœlde falder) ere ganffe afvig 
fra den oprindelige, og auſces af » 
Cyroglærde f; af udgtere et eget Ord. 
vedfomme; være en Dect af. Diſe & 
øre til denne Vogn. pan paaſtod af 8 
tningen fulde here Gaarden til. 8 

hører itfe til Sagen. Blades perer til | 
ånden. Bog. Th henhøre.) ; 2. fitfomr 
være Pligt for. Det herer ham til, 
iore Zienefte idag. Det horer til he 
mbede. Det høter ſig ril I: det er faa 

des Skik. Som det her og bør (dl 
fn). fom Pige ev, ſom bsriigt er. 
Denne Sag horer under Réntttammer 
3. være beflægtet, paarsrende. Han her 

titte os, vov Familie til; 4. værer 
eudom.' Bogen hører ikke mig til, VNde 

Dvæg og eders —— u6 til, og ve 
er edég til,” 1 Mac. 12. 23. (| 

ere.) 6. udfordres, behøves til De 
rev meget til, saft underholte en Fenil 

. At høre hiemme p. et Sted, harer ke 
fit Fodefted, eſler Hiem. (Moth.) 7.2 
78 op”med noget, lade af, hoſde ꝙ 
f. ophøre.) Frydeſtriget haver jeg I 
hore op.” Eſ. 16,10; Det har nylig her 
(hofbt op) at regne. Gån hører ikke op (Føl 
tife op) før han fomsker i Ulykke. ¶ Net 
TAL holde op medfører Begrebet om 
ſtandſe, og anvendes ſnarete paa den ik 
afbrudte Birkſomhed; "hvorimod høre 
figes heiſt om den, ſom er bragt t. ute. 
Målde. (Cent. er hare:op et mer i 
side op €e mur — * ak 

id , 8 om flere 
—— J w, 

1. den, orer, en. pl, se, Før 
'Sk- 24352 Øe, fom fan ole ven 
dets Servere, men itfe dete ra 
fler. 2. tilforn: en Underlærer v. deføl 
Skoler, ſom nu falde Adjunkt. f afhend 
Bos, en. (langt 2.) 1. Hoved. (fø 
det; i Følge Moth Brugeligt i Glam 
En Svinehos, Lammehes, paa IE R 
halvt — Skotb-) * Sat, Je 
progr-Rd fra Hopedſtallen. Cariilagoc 
nio.adnate, Moth. :å, Tandtiedet. (fin 
giva. Moth.) s & g' 



Hoſten — Hoſte. 

en eller Syſten, en, pl.-er. en 
ae ell. ſtiv og noget —* Sæders 

de, fom af Skomageren fættes oven p. 
den, til at forhøle Skoen el. Støvlen 
di Briften. (Moth.) . 
zoeſt, en. ud. pl. (98. Haust] 1. 
xaingen at hefte Zoſten er nvlig be⸗ 
tt. I seftens Tid. 2. det, ſom ha⸗ 
, Jordens Grode. En rig, overflodig, 
» maadelig Seft. Kornhoſt, —* 
ahoſt. 3. den Tid p. Aaret, da Høften 
ry og den Tid, ſom følger bervaa, dg 
t Overgang til Vinteren: Efteraar. 
zoſten, En tør . vaad, ſmuk Soft. 
heſtarbeide et. A. ſom horer til at 
tk. Boſtblomſt, en. Efteraarsblomſt. 
ſideg en. Dag, hvorpan en Mand gior 
darbeide. At gisre Præften en oſtdag. 
th.) Boſtdands, én. Dands i pes: 
e Tid el. ved ét Hoſtgilde. »Til es 
xt taſt og till 30ſtdandſen let,” Bags 
nt, ber; en. Feder, fom hers 
om Hoſten, Efteraarsfeber. 
ei, et, Fiſterl om Efiteraaret. (modſ. 
arfifferi.) z0ſtfolk, n.s. pl. Folt,- 

den. 
ene, naar Høften er t. Ende. 
de, en. Græs, fem vorer anden 
tHoſletten; Eftergrode. (Moth. J Dans 
Bibel ogſaa for: Grøde i Almindelige 
ell. 30 2. . Amos. 7. 1.) Se 

n Bagfmætte. (Moth hur det ogfaa £ 
z. tu Boſthave.) 0ſtkarl, en. Hoſt⸗ 
ad. (Rahbek. 
slaft. maaned/en. Auguſt Maas: 
ZSoſtmand, en. Den,ſom forretter 
tarbeide; en Hoſtkarl. Ligeledes: 3oſt⸗ 
ide, en. (Moth.) zoſtfſild, pl. S fom 
IN om Eftetaaret. (modf. Daerfild,) 

id, en. d. ſ. f. eft, 3. e iv, 

1. Veirliget i Holtens Ad. I Dag fr 
godt 3. 2. Efteraarevoir. efte: 
n, en. Vogn, hvorpaa den hoſtede 
b figres hiem. .… 
ofte, v. a. 1. affære og bierge den 
ne Avl, Afgrode cl. Seed; giore Hoſt⸗ 
de, I Dag har vi begyndt at hoſte 
. Folfene ere ude at hofte, At hofte: 
'en Anden har: faaet (nyde Frugten af: 
(ndené Arbeide.) [jvf; ind efte . Dgs 
om Zræfrugt: at hoſte Gdler, Pæs 
Viindruer, Sieldnere om Jordfrugt, 
om meſt br. ophrave, optage. 2. faae 
ede af ben Sod, man har ſaget. pan 
næppe hoſtet det (ſaameget fom) ben 

ere daſat med at hoſte og bierge 
Zoſtgilde, st. Gilde for s' 

Bang: 

tr, pl. Sideſtyokker paa en Hoſtvogn, 

oſtluft. en. Efter⸗ 

⸗ 

Hoſte — Hoble. 

ten af et ſaaede. — figutl. At hofte Fru 
Arbeide. — hoftefærdi 
hoſtes, moden. Soſtefardigt Korn. (D. 
£ov. III. 13. 46.) 

gridſte 
tue, pr Hal I⸗er b t. beß ds . 

oftlig, adj: fom hører t. Hoſten, 
teraaret. Zoſtligt Veir. 
gSopding. en. ꝓl.-er. [Isl. Håfdingi.] 

en. mægtig, fornem, Mand, ſom har' at. 
byde over andre; Overhoved; Landshøbds:. 
bing. > . 
—* et. Rl. er. ét Stykke fort 

Qbeg (Øre, Kv cl. Ovie;) ct Avagehos 
ved, et Nød. Hiorden utgisr 30 msoveder, 
Et Slagteheved. [Iél. Höſud, Hoved.)] 
BSovedoinand, en. pl.-mænd. Anfarer, 

Befalingsmand (enten over Krigsfolk, eller 
over en Provinds, et dehn.) forældet. 30⸗ 
vedsmand paa et Slot. Sovedsmand over 
Tufinde. (D. Bibel.) . ' 

iſt, ad; [af ISL Hof, Sammelig⸗ 
lighed.]. anſtendig, fædelig, ærbar, tugs., 

fts tig. (”ifæv m. —* t. der fon i Talen. 
berører Kisuneneé gienſidige Forhold.” &; 
E. Miller.) "Det fan iffe figes f. hevifte. 
Øren. ”Seviffe Jomfruer.” Vedelé Saro. 
82. — Deraf: eviſthed, en. ud. pl. [Nu 
næften., forældet. I ældre Tider brugtes 
det for: Anſtendighed overhovedet. F. Ex. 
"Zrofaftbed i Kydſthed og Bevuets.Geoviffs 
— (probitas morun.) Vedels Saro. 

Sevl, en. pl. . [Is Hefill. N 6. 
Hoͤvel, Hovel. T. Hobelk] et Værfs 
tsi, beftaaende af et ſtarpt Jern, indſat 
mn Øtsaa i Midten afet Haandfong, hvors. 
med Snedkere danne og. jævne Bræder og. 
andet Træ. Banen paa en gevl 3: den: 
nederſte Deel af ſamme. Sktubhavl, Lis" 
ſtehovl, Slethovl. > Foviklok, en. Treet 
i.Hevlen, cell, den Deel af Hevien, hvori 
Jernet befæftes. (Moth. Det benævnes ſom 
ofteft blot sSøvlen; i Modſ. fil Jernet.) 
Bevljern, et. Jernet ell. Kniven i Dvs. 
len. . ovlſpaan, et. kruſet Spas, ſom 
med. Høvien ſiodes af Zræct. Zoevlſtrag, 
et, 1. Gierningen, åt ſtryge med en Hanl, 
oner noget. 2. Spor, ſom Hovlen efterlns 
der. (Moth.) Bovltang, en. den Jern⸗ 
Eemme, hvormed Jernene i den dobbelte. 
Dart (Dobbelthøvlen). holdes fammen. ., 
Zovle, v. a. %. jævne, flette, glatte, 
danne noget m. Hsvien. Savling, en» 
Gierningen at hodle. — 30vlebænt, cen. 
B. hvorpaa Breder og andet, fom man 
vil hovle, befæftes. 

, adj. ſtikket t. at 

»Som en hejtefærdig 
Aget, hvor Stormen hid og did den ' 

== 



* 

— 

t. 

J. 
(DD ocal) 

„præpos. [981.31] Denne Præpofitions 
mangfoldige Brug. lader fig ifær henføre. 
til følgende to Hovedbemærfelfer: A. uds 
tryffer den 1. egentlig en Bæren, en væs 
vende Tilſtand, med Angivelſe af Stedet, 
der ligeſom indeholder cl. omgiver Gien⸗ 
flanden (i de flefte. Tilfælde det modfatte 
af udenfor); 2. i fjernere og mere uegentl. 
Bemerkelſe: en Tilftand, Forfatning, 
hvori Gienſtanden befinder fig eH. den ans 
ivne Handling ſteer; 3. et Forhold, Hen⸗ 
n til en⸗Gienſtand; 4. ſelve Äbjectet 

(Gienſtanden) for en Handling, en For⸗ 
andring cl. for en plof Beſtaffenhed (et 
Prædicat); 5. et Middel, et Redſtab; 
6. en Grund; 7. Form, Maade, hvorpaa 
en Ting er eller ſterer; Maal, Maade, 
hodrefter den dele, — Enhver ifær af diffe 
Bemerkelſer, med flere deraf udgaaende 
og dermed bejflægtede, funne oplyfes v. fol⸗ 

gende Crempler: 1. At ligge i Sengen; 
fidde i…en Sæneftol (men: paa en Stol.) 
Dan ev i Byen, opholder fig'i Frankrige. 
At holde noget i Haanden, holde een i fine 
Arme: Af.være i fin Stue, i Selſtab, i" 
Eenſomhed. At fidde i Fængfel, boe i en. 
ſmuk Egn. Der er intet i Flaſten. Det 
ſtager i Loven, i. Aviſerne. At have Ondt 
i Maven, i Hovedet. — Hertil høre ogſaa 
de Tilfælde: a) hvor der tales om at være: 
inde. imellem, komme ind iblandt noget. 
Bvæget er i Kornet, pan forfvandt i den 
ſtore Folfemængde. Ringen blev borte i. 
Sræſſet, i Sandet. bh) hvor der er Tale: 
om den Egenſtab, ſom tillægges en Ting,: 
den Waterie, ſom Tingen beftaaer af, ek... 
fom udgisr enten. hele Zingen, el. en uad⸗ 
ſtillelig Beſtanddeel af ſamme. F. Er. Der 
er god Malm i den Klotke, godt Tommer 
i-Hufet, godt Staal i Kniven. — Mere fig. 
figes ogſaa⸗ Der er god. Lyd i Fleiteh, en. 
god Gang i Skoene. Der er Styrke i doms 
meret, Kraft i Talen; "Mening i det ban 
figer. c) hvor Zalen er om Klæbdning ell. 

, Ruftning, fom man bruger, har paa, el. 
er iført. At gane i Jofler, i Overkiole, i. 
Sorgeklæeder. Hun er alt i. fin fulde Pynt. 
En Ridder øf fuld. KRuſtning. Soldaterne 
ſtode i Gevær (under Vaaben.) d) hvor 
bor tales om Jing, fom ere anbragte paa 
nogle Dele af Legemet, cl. paa Klederne, 
el. faſtgiorte v. diſſe. At have Solvknap⸗ 
per i fin Troie, Ringe i Drene. At gaae 
m. Pidſtkt, Pung i Haaret, m. Gpænder i 
Skoene. åt have fægter i Kiolen. e) hvor 
en Handling udtrykkes, der foregaaer lige⸗ 
ford i det Indre af en Gienſtand. Ar blade, 

[ 

læfe i en Bog. At gane op og nedi Glas 
At reiſe omfring i Landet; arbeide i 
Qave; gaae, føge, famle i Morke. Aria 
fig i Bandet. Jeg fan Ake røre migit 
Kleder. — Ligeledes endeel figurlige u 
tryk: At være cen i Veien. At fear m; 
i fit Hoved (fatte det.) At Have nes 

tindring ; ligge i Gaarene p. binsnt 
— 2. Gan er i maadelig Tilſtand, i ja 
—— nl være i et Embded 
være : Bevægelfe, i Gang, i Drift, i 
At leve i Xgteſtab, i Al i Overfied 
hed, i Armod, i Beuſtab, i Flenttav 
een, Giore noget i Gøvne, fee ned 
Dromme. J Brede, i Spsg, i Stiet, 
ODverilelſe. —3. fornemmeligi mange Ung 
F Talemaader, ſom dannc Adverbier: 
re J Almindelighed, i Bærdelesbe, 

viſſe Moader, i det Dele, i Henhold, ip: 
ſeende til, i Mangel af, i Betragtnisg 
i Forventning, i Grunden, i fig felv, x. - 
4, At fordybe fig i Læsning. It gast x 
t. Haande i Forretninger. Ar vind, & 
i Spil. At tage noget i Betænkning, ic 
noget i Tvivl. At overgage cen i & 
i Kundſtaber. At være en Mefteri Fo 
I Dandfen; (angfom i fin Gang, dogtigil 
Gierning. Pigen faner i Bajk (er i 3 
med), i Brygning, i Strogning. Jeg 
i Kirke, i Aftenſang, iGtole (3: jeg te 
tog. i Gudstieneſten, i Underdiienit på 
orſtielligt fra: i Kirken, i Skolen, >! 
Bygningen.) 5. Af tafe i- Vers, it 

nelſer. Af dritÉe fig fuld i Viin; hold 
flen i Tomme; banke cen af i cu Cal 
6. At giore noget i en god Denfigt, i de 
bedſte Mening, i Haad om Ginding. I 
reiſe i egne, i Andres render. — 7. D 
ſteete i min Nærværelfe, i Alles Pa⸗u 
Det er giort i aft. Brylluppet gfå & 
Stilhed. At tale i en bydende Zone. 
Het, i ringe Grad. J det haleſte, il 
mindfte. Hans Formue beftaag i Jar 
gods. J en Filcfant, i to Rader, i må 
neſtelig Ctiftelfe, At betale i Guld, i md 
Solv. At vele noget nd i Pund eg ft 
At fælge i Alen (alenviis), i hele Cola 
i, fore Partier, — B. fr. præpos id 
om Liden, naar noget ſteer, er fat, al 
ell. fan ſteeʒ (paa Gpergømaalet: nag) 
Bog et i Almindelighed; men fun tk 
Udtryf, der angive et beſtemt Tirsom 
cl. Tidsrum. J Aar, i Flor, i Gcar, 
Dag, i Aften, i Morgen, i næfte Ur 
Binter, i Juletiden. I Formiddag, i & 

> ÆRE termiddag (naar denne Si tes 
endnu gå er utleben. 3 



J. DNA 

ikke Tid dertil. Jeg Kal fomme i Lfs 
rmiddag. Man figer dog ogfaa baade: 
an var her i Formiddag og i Formid⸗ 
igs.) J min Ungdom. Det er ſteet i 
tre Aar, J denne lige ventes han. — 
'æpos, i -ftyrer derimod Genitiv, naar en 
tbiganger Tid paa Dagen eller Dag i 
jen betegnes; fi ßdſte Tilfælte bruges om 
n tilfommende Dag: paa.) 3 Morges, 
Formiddags, i Eftermiddags, i Aſtes (i 
aar Aftes), i Mandagé, i Onsdags (3: 
te Mandag, Onsdag.) b) om en ved⸗ 
tende (forbigangen eũ. tilkommende) ZR 
. Gyergémaalet: hvorlænge?) pan hat 
feet borte i et Aar. Jeg har ikke feet 
nde i tre Aar. Det var giort iet Øieblit, 
m halv Time. J tre Timer fan vi være 
Roeskilde. Om et Aar agter han, at 
ife; men i et Aar fan meget hændes. — 
udtrykker denné.præp. en Bevægelfe 
let Sted, en Retning eller Stroben i 
ierning el. Handling imod noget, eller 
jefom til det Indre af Tingen. 1. ↄm 
tedet, el. om en egentlig Bevægslfe, en 
andling, hvorved noget flottes, bringes 
n til, ind i noget, ind i et Rum. At 
enke Vun af Blaften i Glaſſet. At komme 
lelet i Poſen. At gane ind i Huſet, putte 
iget i Lommen, i Barmen. At tage, holde 
ni Haanden. Det vil ikke gane i (nems 
pic Rum, ſom er for lidet.) At ind⸗ 
fte noget i Guld, fvøbe i Papir, hylle 
ſien Kappe. At flære fig i Haanden, 
te fig i Øtet, rive fig i Haaret. At flaae 
Com i Væggen; drive en Pæl i Jors 

n; dyppe fin Finger i Vand. At gaae i 
kole, i Kirke, i Selſtab, i Concert (nem⸗ 
for at deeltage eller være nærværende 
det, der foretages. Men: jeg gik ind i 
itken, ind i Stolen, & af ſee mig om.) 
fee cen i Anfigtet, ſthe een noget i Øret. 
kigeledes i mange uegentlige Talemaa⸗ 
r: f. Gr. At falde cen i Talen. At for⸗ 
ke fig i en Pige, At blande figi en Gag. 
tage noget i Agt, i Beſiddelſe, i Dies 
1, i Beſtyttelſe. At ſtaffe fig Indfigt i 
get. Han gaaer i fit tyvende Aar 3: han er 
ev det 19de. 2. om en Tilſtand, ſom 
in er i Begreb m. at fættes i el. fætte noget 
ſom forberedes, ell. fom efterhaanden blis 
rtil, At tomme i Ulykke, i Mistanke, i 
mod. Det fatte mig i Forundring. At 
age cen i Forglemmelſe. At falde i Syg⸗ 
m, i Tanker; gaag i Opfyldelfe. At 
te noget i Gang, fætte cen i Arbeide. — 
ſeledes om Deling af en Ting: At ftære, 
ppe, bryde noget i Stykker. Af lade en 
ig indbinde i tre Bind. 3. om en Mas 
tie, ſom viſſe Arbeider gaae ud paa. At 
fe i Been, i Horn, i Zræ; arbeide i 
lo, i Guld; flitfe i Kobber; udſtere 
zurer i Træ; afftøbe i Gips, — D. brus 
i præp. i om üdſtrekning, Maal paa 
Dane Ordbog. MX. ' 

497 

se 

J — Fagttage. 

GStorrelſe, Rummelighed (ſom ellers kunde 
henføres til A. 7.) Huſet har 20 Alen i 
Længden. — Saaledes: i Breden, i Hoiden, 
i Dybden, i Omfang, i Diameter. E. ſom 
adv, bruges præpos. i tun i nogle. faa 
Udttnt og tildeels elliptiſt. Luk Vinduet, 
Døren i, "Døren vil ikte gade i (lade fig 

”Tutfe.) Jeg fan ikke fane Porten (lukket) 2. 
” Og i flog han Døren bag efter faa brat.” 
Bagg. — At være i med en Perſon 3: i 
i Forbindelſe med. pan var i med, da det 
ſtete (tog Deel i Handlingen. da L ale.) 
Hun ligger i med Karlen (har Bemmelig 

⸗ 

Omgang med.) = (De med præp. i fams | 
menſatte brugelige Ord findes nedenfor ans 
førte; og deriblandt nogle Participier, ſom 
fun i denne Form bruges.) 

J, en adſtilt Partikel, ell. Forſtavelſe, der 
fættes foran nogle Pronom. og Adverbier. 
Den fvarer t. den lat. Partikel cunque, og 
tildeels t. det tydſte je, det A. S. æg. J 

* 

hvilfen Mand det træffer. (a. S. æghvilc, 
iunusquisque.) J hvo det er (ell. hvo bet 
end er.) J hvordan »det gaaer (hvordan 
det end gaaer.) J hvad Udfald Tingen 
faaer. (A. S. æghvæt, quodcunque.) ”J 
hvad 'jeg hørte ' vad leg faae, i hvad 

a min Tanke fun faldt paa.” Rahbek. — 3 
pvor ieg feer en Nar, der leer jeg ufortrs⸗ 
en.” P. M. Troiel. (4. S. æghvær, æg- 
hvar, ubigue, circumquogie,) — Bru⸗ 
gen af denne Partifel er nu neſten ganſte 
forældet; og man anvender conj. end til 
en lignende Forftærfning af Udtrykket. 
Saaledes f. Er. i de her anførte Tilfælde: 
3vor jeg end feer en Nar; og: ”S vad 
ikg end hørte, hvad jeg faae,” - 

3. perſonligt fubſtantiviſt Pronomen; 

Å 3 

den anden Perfon i Flcertallef, fom brus 
es naarflere end een tiltales. (gen. eders, 
t.og acc. eder; ogfad jeres, jer,) — Fors 

dum brugtes I ogſaa i Ziltale til entelt 
Perſon, ſom man vilde vife Agtelſe; nu 
finder denne Brug fun Sted hos Almuen, 
hvor den endnu. er almindelig, felv blande 
Glægtninge. [Almindelig —— for⸗ 
drer, at pron. J overalt betegnes m. ſiort 
Bogftav; om man endog ſtriver alle andre 
—* (og felv eders, cder) med mindre 
orbogftav] 
Jagttage, v. d: 3. (f. tage.) 1. give 

nøte, og m. udtrykkelig henvendt Opmærts 
ſomhed, Agt p. noget fom er, ſteer eller 
foregaaer. At iagttage en Solformorkelſe, 
iagttage Blernes Levemaade, iagttage Fien⸗ 
dens Bevægelfer, Foretagender. »Hvad der 
feer, fan (ogfag ved en Hoœndelſe) blive 
dmerket; fun det, hvorpaa Opmærffoms - 

heden forud har været fpændt, fan blive 
iagttaget.” P. E. Muller, 2. have Agt 
paa, have i Agt, for at opfylde, efterleve. 
At iagttage Lovene, fine Pligter. , (I Bes 
merkelſen: paſſe paa, lægge Mærfe t. noe 

082) — 
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J, præpos. [Isl.i.J Denne Præpoſitions 
mangfoldige Brug. lader fig iſcer henføre 
til følgende to Hovedbemærfelfer: A. uds 
tryffer den 1. egentlig en Bæren, en væs 
gende Tilſtand, med Angivelſe af Étevdet , 
der ligefom indeholder ca. omgiver Gien⸗ 
Randen (i de flefte. Tilfælde det modfatte 
af udenfor); 2, i fjernere og mere uegentl. 
Bemærtelfe: en Tilſtand, Forfatning, 
hvori Gienſtanden befinder fig ell. den ans 
ivne Håndling ſteer; 3. et Forhold, Hen⸗ 
n til en: Glenftand; 4. ſelve Pbiectet 

(Gienſtanden) for en Handling, en For⸗ 
andring ⸗ cl. for en blof Beſtaffenhed (et 
Prædicat); 5. et Middel, et Redflab ; 
6. en Brund; 7. Form, Maade, hvorpaa 
en Ting er eller fleer; Maal, Maade, 
lyovvefter den deles, — Enhver ifær af diſſe 
Bemærfelfer, med flere deraf udgaaende 
og dermed bejlægtede, kunne oplyſes v. fol⸗ 
gende Erempler: 1. At ligge i Sengen;z 
fidde i. en Sæneftol (men: pag en Stol.) 
Han ev i Byen, opholder fig i Frankrige. 
At holde noget i Haanden, holde ecn i fine 
Arme. At vere i fin Stue, i Selſtab, i" 
Eenſomhed. At. fidde i ZFængfel, boe i en. 
mut Egn. Der er intet i Flaſten. Det 
ager i Loven, i Aviſerne. At have Ondt 

i Maven, i 

Mvæget ev i Kornet: pan forfvandt i dem 
ſtore Folkemengde. Ringen blev borte i 
Greæſſet, i Sandet. hb) hvor der er Tale 

om den Egenſtkab, fom tillægges en Ting,: 
den Materie, ſom Tingen beftaaer af, el. 
Tom udgier enten hele Tingen, ell. en uads 
ſtillelig Beſtanddeel af famme. F. Cr, Der 
ev god Malm i den Kboffe, godt Tommer 
i Hufet, godt Staal i Kniven, — Mere fig. 
figee ogſaa⸗ Der er god.Lyd i Flaiten, en. 
ged Gang i Skoene. Der er Styrke i Toms 
meret, Kraft i Talen, Mening i det han 
figer. c) hvor Zalen er om Klæbning ell. 

, Ruftning, fom man bruger, har paa, ell. 
er iført. At gagt i Tofler, i Overkiole, i. 
Cørgettæder. Hun er alf i. fin fulde Pynt. 
En Nidder é& fald.Ruftning. Soldaterne 
ſtode i Gevær (under Vaaben.) d) hvor 
der tales om Jing, fom ere anbragte paa 
nogle Dele af Legemet, cl. paa Klædernie, 
ell. faftgjorte v. diſſe. At have Solvknap⸗ 
per j fin Troie, Ringe i Ørenc. At gaae 
m. Pidſt, Pung i Haaret, m. Spænder i 
Skoene. åt have fægter i Kiolen. e) hvor 
en Handling udtrykkes, der foregaaer lige⸗ 
ford i det Indre af en Gienſtand. At blade, 

4 

Hovedet. — Hertil høre ogſaa 
de Zilfælde: a) hvor der tales om at være: 
inde imellem, komme ind iblandt noget. 

læfe i en Bog. At gane sp og ned ĩ Stet 
At reiſe omkring i Landet; arbeide i | 
Care; gaae, føge, famle i Morke. At im 
fig i Vandet. Jeg fan iffe røre mig i ti 
Kleeder. — Ligeledes endeel figurtigs u 
try: At være cen i Veien. At faac os; 
i fit Hoved (fatte det,) At Have negl 
Erindring; ligge i HSaarene vp. hinente 
— 2. gan er i maadelig Tilſtand, igd 
QOmitændigheder. At være i et Cmta 
være i Bevægelfe, i Gang, i Drift, ig 
At leve i Igtetab, i Ro, i Overfisti 
hed, i Armod, i Venſtab, i Fienditob m 
cen, Gisre noget i Sopne, fee noygd 
Drømme. J Brede, i Sesg, i Staat, 
Ovexilelſe. —3. fornemmelig ĩmange u 
og Zalemaader, ſom danne Adverbicr: 

re J Almindelighed, i Særdelesded, 
viſſe Mgader, i det Dele, i Henhold, ig 
ftende til, i Mangel af, i Detragtniss 
i Forventning, i Grunden, i fig felv, 1. 
4, At fordybe fig i Læsning. Ar gaa 
t. Haande i Forretninger. At vird, 
i Spil. At tage noget i Betænkning, 
noget i Tvivl. At obergaae sen i Ser 
i Kundſtaber. At være en Mefteri Zez 
I Dandfen; langſom i fin Gang, Bogtigi 
Sierning. Pigen fager i Batt (er ig 
med), i.Bryguing, i Strygning. Jcg 
i Kirke, i Aftenſang, i Skole (2: jeg ? 
fog i Gudstieneſten, i Underdiieni 
forſtielligt fra: i Kirken, i Skolen, >: 
i Bygningen.) 5. Af tale i Veré, i 
nelſer. Af dritke fig fuld i Viin; holde 
ſten i Zomme;: danke cen af i er 
6. At giore noget i en god Henfigt, i 
bedſte Mening, i Daab om Bindiug 
reiſe i egne, i Andres render. — 7. Of 
ſteete i min Nærværelfe, i Alles Pos 
Det er giort i Paſt. Brylluppet git d 
Stilhed. At tale i en bydende Zeac. 
hoi, i ringe Grad. J det heleſte iX 
mindſte. Hans Formue beftaaer i Sell 
gods. J en Fürkant, i to Mader, i md 
neſtelig Ctittelfe. At betale i Guld, i då 
Solv. At vele noget ud i Pund og 
At fælge i Alen (alenviis), i hele 
i fore Partier. — B. br. præpos, i 
om Tiden, naar noget ſteer, er fat, 
ell. fan fee; (pas Spargſmaalet: 
dog ef i Almindelighed; men uni 
Udtryk, der angive et beftemr Ti 
ell. Zitérum. I Aar. i Fior, i Go,! 
Dag, i Aften, i Morgen, i næfte 
inter, i Juletiden. J Formlddag, i 
termiddag (naar denne Zid pas 
endnu gi er udleben. 3 bå 
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itke TID dertil. Jeg Kal komme i Ef⸗ 
middag. Man figer dog ogſaa baade: 
an var her i Sormiddag eg i Sormid⸗ 
86.) J min Ungdom. Det er fleet i 
tte Aar, J denne lige ventes han. — 
'æpos, i ſtyrer derimod Genitiv, naar en 
rbigangen Jid paa Dagen eller Dag I 
jen betegnes; (i fidfte Tilfælde bruges om 
n tilfomtnende Dag: paa.) J Morges, 
Formiddags, i Eftermiddags, i Aſtes (i 
aar Aftes), i Mandags, i Onsdags (3: 
te Mandag, Onsdag.) b)om en veds 
rende (forbigangen el. tilkommende) Tid 
» Gyergémaalet: hvorlænge?) Han hat 
tet borte i et Aar. Jeg har ikke feet 
ade i fre Aar. Det var giort iet Øieblit, 
in halv Time. I tre Timer fan vi være 
Roeskilde. Om et Aar agter han, at 
ife; men i et Aar fan meget hændes. — 
udtrykker denné.præp. en Bevægelfe 
et Sted, en Retning eller Straben i 
ierning ell. Handling imod noget, eller 
ſeſom fil det Indre af Tingen. 1. pm 
tedet, ell. om en egentlig Bevægsife, en 
andling, hvorved noget flyttes , bringes 
n til, in) i noget, ind i et Rum. At 
inte Vlin af Flaffen i Glaſſet. At komme 
telet i Poſen. At gage ind i Huſet, putte 
pet i Lommen, i Barmen. Af tage, holde 
ni Haanden. Det vil ikke gaae i (nem⸗ 
pic Rum, ſom er for lidet.) At ind⸗ 
fte noget i Guld, fvøbe i Papir, hylle 
jien Kappe. At flære fig i Haanden, 
de fig i Oiet, rive fig i Haaret. At flaae 
Cem i Væggen; drive en Pæl i Jors 

n; dyppe fin Finger i and. At gaae i 
kole, i Kirke, i Selſtab, i Concert (nem⸗ 
; for at deeltage eller være nærværende 
bet, der foretages, Men: jeg gif ind i 
lefen, ind i Stolen, "ig at ſee mig om.) 
ſee een i Anfigtet, føje cen noget i Øret. 
Ligeledes i mange uegentlige Talemaa⸗ 

r: f. Cr. At falde cen i Talen. At fors 
fe fig i en Pige. At blande figi en Gag. 
"tage noget i Agt, i Beſiddeiſe, i Dies 
nr, Beſtyttelſe. At ſtaffe fig Indfigt i 
get. Gan gaaer i fit tyvende Aar 3: han er 
ér det 19de. 2. omen Tilſtand, fom 
ner i Begreb m. at ſettes I cl. ſotte noget 
ſom forberedes, el. fom efterhaanden blis 
til, At komme i Ulykke, i Mistanke, i 
mod. Det fatte mig i Forundring, At 
inge cen i Forglemmelſe. At faldet Sygs 
m, i Tanker; gane i Opfyldelſe. At 
lle noget i Sang, fætte cen i Arbeide. — 
ſeledes om Deling af cn Ting: At ffære, 
Ppe, bryde noget i Stykker. Af lade en 
ig indbinde i tre Bind, 3. om en Mas 
tie, ſom viffe Arbeider gage ud paa. At 
fe i Bern, i porn, i Zræ; arbeide 3 
Ho, i Guld; ſtikte i Kobber; udſtæœre 
zurer i Tre; afftøbe i Gips. — D. brus 
i præp. i om üudſtrekning, Maal pag 

Dang Ordbog ' 
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J— Jagttage. 

Storrelſe, Rummelighed (ſom ellers kunde 
benføres til A. 7.) Huſet har 20 Alen i 
fængden. — Saaledes: i Breden, i Hoiden, 
i Dybden, i Omfang, i Diameter. E. ſom 
adv. bruges præpos. i fun i nogle. faa 
Udtryk og tildels elliptiſt. Luk Vinduet, 
Døren i, "Døren vil iffe gade i (lade fi 
lukkte.) Jeg fan iffe fane Porten (luftet) i. 
"Og i flog han Døren, bag efter ſaa brat,” 
Bagg. — At være i med en Perſon 3: i 
i Forbindelſe med. Gan var i med, da det 
ſtete (tog Deel i Handlingen, da i, ale.) 
Hun ligger i med Karlen (har hemmelig 
Omgang med.) = (De med præp. i fam 
menſatte brugelige Ord findes nedenfor ans 
førte; og deriblandt nogle Participier, ſom 
fun i denne Form bruges.) 

J, en adſtilt Partikel, ell. Forſtavelſe, der 
fættes foran nogle Pronom. og Adverbier. 
Den fvarer t. den lat. Partifel cunque, og 
tildeels t. det tydſte je, det A. S. æg. J 

é 

hvilfen Mand det træffer. (AX. S. æghvilc, 
ianusquisque.) J hvo det er (el. hvo vet . 
end er.) J hvordan ⸗det gaaer (hvordan 
det énd gaaer.) J hvad Udfald Tingen 
faaer. (A. S. æghvæt, quodcunque.) ”J 
hvad jeg hørte, hvad jeg fane, i hvad 
min Tanke fun faldt pag.” Rahbek. — ”JF 
poor jeg feer en Nar, der leer jeg ufortro⸗ 
en.” P. M. Troiel. (4. S. æghvær, æg- 
hvar, ubique, circumguoque.) — Bru⸗ 
en af denne Partikel er nu næften ganſte 
orældet; og man anvender conj. end til. 
en lignende Forftærfning af Udterykket. 
Saaledes f. Cr. f de her anførte Tilfælde: 
”»Svor jeg end feer en Mar; og: Svad 
its end hørte, hvad jeg fane.” - , 

den anden Perfon i Fleertallet, fom brus 
ge6 naar flere end cen tiltale. (gen, eders, 

t.og acc. eder; ogfad jeres, jer.) — For⸗ 
dam brugtes J ogfaa i Ziltale til enkelt 
Perſon, fom man vilde vife Agtelſe; nu 
finder denne Brug fun Sted hos Almuen, 

N 

, perfſonligt ſubſtantiviſt Pronomen; 

e 

hvor den endnu er alminbefig, fetv blande 
r Sloœgtninge. [Almindelig Strivebrug ſor⸗ 

drer, at pron. J overalt betegnes m. ſtort 
Bogftav; om man endog føriver alle andre 
Bon: (og felv eders, cder) med mindre 
orbogftav.] 
Jagttage, v. C 3. (f. tage.) 1. give 

nøte, og m. udtrykkelig henvendt Opmærts 
ſomhed, Agt p. noget fom er, ſteer eller 
foregaaer. At iagttage en Solformorkelſe, 
iagttage Biernes Levemaade, iagttage Fien⸗ 
dens Bevægelfer, Foretagender. ”Dvad der 
flet, tan (ogſag ved en Hendelſe) blive 
rmærket; Fun det, hvorpaa Opmærffoms - 

heden forud har været fpændt, fan blive 
iagttaget.” P. E. Miller. 2. have Agt 
paa, have i Agt, for af opfylde, efterleve, 
At iagttage Lovene, fine Pligter. (I Bes 
mærtelfen: paſſe paa, lægge Mærte t. not 

.— (32) aA 
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| Jagttage — ID. 

get for fin Fordeels Skold, bruges hellere: 
tage i Ayt. At tage eeiligheden, tage fit 
Fordeel i Agt.)Jagttagelſe, en. pl.-r. 
1. Gierningen at lagttage. ” 2. den Erfa⸗ 
ring, ſom v. Jagttagelſe erhverves. pan 
har glort gode phyfiſte, afteonomiffe Jagts 
tagelfer. (jøf. Bemærkning.) ”Jaltragelfe 
medfører, af en Bemærkning v. foregaæs 
ende Tenkning er bleven fremkaldt.“ Muͤl⸗ 
ler, ⸗ Deraf: Jagttagelfesaand, en. Evne, 
Duelighed til at iagttage, — Jagttager, 

As 

Ibanket, partic. bragt i v. Bankning. 
Sommet er ikke ret ibanket. 

landſk, 
Farve. (Lat. Ebenus.) 

en Beregning. Dette mab og 
Hans Indkomſter, de uviſſe 
udgisre ſaameget. — 

Ibenholt, et. ud. pl. et Slags uden⸗ 
meget haardt og tungt Zræ af fort 

indbefatte tillige i 
faa iberegnes. 

iberegnede, 
Iberegning, en. 

blandet, partie. blandet imellem. 
Jblanding, en. Blanding imellem ans 

Iberegne, v. a. 1. 

dre Ting, Indblanding. 

Iblandt, præp. ſom bemærfer: i Hob, . 
i Samling m. flere Gienſtande, uden Gens 

" fyn t. Ovden ell. til ef viſt Sted (har ders 
for altid pl. eller et Collectiv efter fig.) 
Brevet [aar iblandt andre Papirer. Man 

- Runde ikke opdage ham iblandt Mængden, 
»Man figer om en Mængde Menneſker: 
en el. den var iblandt dem: men: de 

havde ham imellem fig. 3 førfte Tilfælde 
figtes t. Mængden overhovedet; i det fidſte 
til Nogle af Mængden.” Sporon.) Der 
fandtes" eftergforte Xdelſtene iblandet de 
ægte. At kaſte Denge ud iblandet Folket. At 
tælle, regne cen i 
Dalan i 
Klogeſte iblandt (af) dem alle. 

landt fine Venner. — 
Den 

Gan var 
t. at betegne: een af flere. 

iblandt fag mange den enefte ærlige. (jvf. 
imellem.) J Gt. for iblandt bruges, og 
fan overalt bruges, det forkortede blandt. — 

"2. fom adv. for: undertiden. Jeg fommer 
der iblandt (fielden og fun i dagl. Tale.) 

har fin Bopæt. 
(fielden.) 2, fi 

Iboende, partic. 1. fom boer i; ſom 
Huſet og de iboende Folk. 

iboeude Kraft.” Treſchow. “Hiertets Udvi⸗ 
delſe v. den iboende Kraft)" Mynſter. — 

ESielden, og fun i forældet-Stiil, fores 
" Tommer v. iboe i andre Sider: ”Kt der 

ifte er SÉov t. ben Gaard, .fom Præften 
iboer.“ D. Lov. II. 12. 2.) 

2 —28 (derfor 
Mand har fin 

36, en. ad. pl. [Isl. Icdia. Idni, Flit⸗ 

hed.] 1. Gierning, Syſſel, Foretagende. 
er. Verden vid, at hver 
d.” Ordſor. ”Alt Bet du 

faget dig til 39” (foretager dig.) Bor⸗ 
ding. I. 246, 
ikke min. Id at vinde Rigdom (en nyere,. 

' 

Re Henſigt, Gu. Det var 

den, ſom lagttager, ſom forſtaaet at 
iagttage. En god Jagttager. 

gurl. fom findes i. ”En os 

Idlos — Fdræt. 

'odetført Brug.) 7 idløs, adj. fom late 
foretager fig, orkeslos. . 

Ideal, et. pl.-er… Phantafiens PU 
ell. anſtnelige Foreſtilling af Noget, ke 
tænkes i dets haieſte væfentfige eſl. mat 
Fuldkommenhed; Tankebilledet, eller de 
anſtuelige Fremſtilling af en Idee. Efim 
heds, Godheds Ideal. Konftnerens Ide 
ler. Et J. af qvindelig Skisnhed. — i? 
alff, adj. ſom fvarer t. Foreftillingen & 
ét Ideal, ſom man fænfer fig ſom 3 et 
En idealſt Skionhed. Et ideaiſt Konford 
(hvori Konſtneren har fulgt et Ideal, de 
ftræbt at udtrykke en⸗Idee.) 

Idee, en. pl.-r. Dette fremmede Cl 
bruges hyppigen, ſaavel (cfter det rart 
ér: Tanke, Foreftiling, Begreb; ſes 
en nyere Tid (efter det BGrægfe) sm Ti 

loſophiens hoaieſte Foxnuftbegreber. 
Idel, adj. fom bt. uden Forandries 

FT. 6. idel. Holl. ydel.] ſom iffe irde 
older, ikke er blandet med noget omg 

lutter, bar, blot. Hans Tale vor i 
Pral. Idel gode Menneſter. Af roelTrud 
”Eee'; der vare opkomne idel Tiĩdsler på 
Ageren.“ Ordſpr. 24. 31. 

Idelig, adj. [36. idall, idallegr.) k 
fom ofte ſteer, ofte gientages, huprig. 3 
ſtyrke fin Helbred v. idelige Reifer. "I 
de kunne fiden des Adeligere komme få 
dem,” D. Lov, Il. 7. 3. »Hvad der intirek 
fer faa hyppigen, at Mellemrummene far 
bemærket, ſiges at ſtee ideligen.“ rider 
2. vedvarende, uafbrudt. Idelig Kw8 
»Et godt Mod er et ideligt Giceſtebeb 
Drbdfpr. 15.15. "Man bør idelig bon fk 
Noſtes Trang for Dine, og ofte for 
ham til Sielp.”Sporon. — ideligeu, 2 
1. med hyppig Sientagelſe. 2. ndce M 
brydelſe, altid. ”En Stridsmand af des 
fom "vare ideligen hos ham.” Ap. G. 10 
— Idelighed en. det, af en Hantil 
gientages (Langebek.) | 

Identiſt, adj. fom er fuſdkommen cc 
med, ell. eet og det famme form en an 
Ting. (philof. Konſtord.) — Deraf: 
titet, en. ( Eenshed; eller, i en anden 8 
tydning, efter nyere philoſ. Syſtemers Ie 
lebrug, maaſtee ſnarere: Modſemisaz 
eenhed.) 

Idraæt, en. pl.- ter. [Jẽl. Ilprott. 
egentl. Øvelfe, Legemseovelſe, legemlig Fat 
bighed (hvoraf ogſaa det gamle: Idret 
mand, Haandvœerksmand. »Exr ſttabies 
Jordtsmand:” TH. Stockfleth. (Forjez il 
ff. Vid. XIL 46.) "Held vorde term, få 
Folket lære! Held vorde hver em ek 
mand.” Fhaarup.) 2. derfra i der mt 
Sprog overført til: Handling, Fores 
gende, Adfærd, moralſt Opforſel. "Bl 
rafte Skridt han iled hen mod fu 39 
Maal.” Øhlenfal "Hvor han ænfom fat 
overveie fit Livs Ydræt.” Mone. ”pve 



Idræt — Igien. | 

ten vore -Jdrætter velfignes med Oeld, 
er vi maage lide uforſtyldt.“ Samme. 
Mens Folket i No fuldbyrder fin Idræt.” 
deislings Theokrit. 3. undertiden ogſaa 
ct: Virkſomhed, Flid, »Fryd er Idræts 
lomſter, No dens Hoſt.“ Thaarup. 
Idyl, en. pl.-ler, Hyrdedigt. — idyl⸗ 
T, adj. ſom hører til dette Slags Poeſie. 
Idemt, partic. ſom cen cv dømt til, 
alagt ved Dom, At betale de idømte 
oder. 1. "7 
Ifald, conj. i det Tilfælde at, derſom, 
is. Ifald hangommer, maar jeg er borte, 
Feng. adv. ſ. Flen 

Jylette, v. a. 1. bringe ind i, ind imel⸗ 
nv. Fletning. Baandet maa farſt iflets 
>» fan udpillede den iflettede Silkeſnor. 
Jfyldning, en. pl.-er. Gierningen, at 
[le noget i en Fordybning. 
Ifyldt. partic. ſom er. bragt I 9. Fold⸗ 
ng. Veien er bleven jævn ved det ifyldte 
ruus. 
Jfældet, partie. ſom er fældet ind i 
get, Man feer let det ifældede Stykke. 

fedt, partic. ſ. medfødt. ' 
Ifere, v. a. 2. om Paaklæedning. At 
ste fig de Klæder, man nylig havde afs 
rt fig. Han yar iført fin Hoitidédragt. 
Rindre førogrigtigt med den gientagne 
repofition: ”Da rev han ſine Klæder, og 
otte fig i en Sek.“ 2 Kong. B. 19, 1. 
hu, 0 Herre! Marken flæder, du ifører 
ni Grønt.” C. Frimann.) figurl. i Bis 
is Overfættelfer : paatage fig, forſyne fig 
ed, tilegne fig. = Deraf: Srorelfe, en. 
gager, v. n. bruges fun i partic. i 

n Talemaade: de ere, vare meget igaaede 
td hinanden 3: meget noie forbundne, 
ttrolige. (d. Tale.) 
Jgield, en. [Jél. Idgidlid.) Vederlag, 
iengleld; br. fun i Lovfproget, om enkelt 
titatning for det Stiaalnes Værdi; lige⸗ 
m Tvigield om dobbelt Erftatning. 
Jgien, adv. [X. S. agen. Sv. igen.] 1. 
tter, paa ny. Nu er han der igier. Nu 
lorde han def igien. »Tht du er Støv, 
) flal blive t, Støv igien,” 1 Moſeb. 3. 
tgaae igien, føøge, vife fig efter Døden. 
» ligeledes, t. Giengield. pan elſter hende, 
3 bun ham igien. At flaae igien (naar 
lan bliver flaaet.). 3. tilbage (til eller 
a.) Lan gik, og vil komme igien om en 
ime. pan har faaet fit miſtede Tøtigien. 
t give igien, hvad man har faaet; tage 
ſien hvad man har givet. —”Jgien bruget 
UR naar derved ifær tenkes paa, at noget 
inmer tilbage t. famme Sted, ell. at nos 
it kommer i St. for noget andet, ell. naar 
avis Modfætning ſtal antydes. Atter 
ttegner itfe blot en anden Gang; men 
Hentagelfe-f Almindelighed,” Måler, 4. 
loders. Der er itte meget igien.“ Hans 
roder er død, og han er allene bleven 
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itien.“ 1 Moſeb, 42. 38. (I Sammenſet⸗ 
ninger bruges gien, i St. for igien, med 
følgende Undtagelſer.) 
——22 en. ud. pl. det, at fødes 

paa ny, el. Tilſtanden at være igienfodt. 
(Begge Ord forekomme i BibebOverſ. og 
theol, Skrifter. Gædvanligen br. gienfode, 
gienfodt, Gienfodelſe.) 

Igiengive, v. 2. 3. give tilbage. (f. 
iengive.) ”Da ſtal du igiengive ham det 

førend Solen gaaer ned,” 2 Moſeb. 22. 26. 
Igienkalde, v. a. findes brugt (ſtisndt 

flelden) for: gienkulde (fi Er. i D. Bibel 
Efther. 8. 5.) — Izgienkaldelſe, f. Gien⸗ 
kaldelſe. 

Jgienfræve, v.a.1. krœve tilbage hvad 
man har givet, overdraget, flyet en anden. 
”Da fan Skyldneren Pantet et igienkræ⸗ 
ve.” D. Lov. V. 7. 1. 

Itzienlevende, adj. v. [afigien, 4.) ſom 
af Flere ev endnu i Live, overlevende. Den 
enefte Jgienlevende af hele Familien. 

gienloſe, v. a.2. udlefe ved Penge, . 
laskiobe. 2. befrie fra evig Fordervelſe, 
forlsſe. (Jfær om Chriſtus.) — I begge Be⸗ 
mærtelfer forefommer det meft i D, Bibel 
og theolog. Skrifter; ligeſom ogſaa subst. 
Jgienlesning, en. (Begge Ord forekomme 
ligeledes i Formen: gienkofe og Gienless 
ning.) 

Sgiennem, præp. og adv. [Jeél.gégnum.] 
1. præp. om Stedforhold, hvor igiennem 
i Almindelighed udtrykker Forholdet af en 
Virkning, en Bevægelfe, der a) adſtiller 
‚et Legemes Dele fra cen Ende t. en anden 
(trans), ell.b) ftræffer fig langs med de 
allerede adſtilte Dele (per, trans.) a) At 
hugge noget igicennem… At ſtikke een igien⸗ 
nem m. fin Kaarde. Kuglen gif igiengem 
Muren. Regnen er trængt igiennem alle 
mine Klæder, Solſtraalerne kunne itfe 
trænge igiennem Taagen. At trænge fig 
igiennem en Folkehob. At vade igiennem 
et Vand, en Gump (men: over en Bæf.) 
At ſlaae, hugge fig igiennem Fienden. bb) 
At fee igiennem Vinduet, igiennem et. Glas 
(v. Hielp af de indtrængende Lneftraaler.) 
At reiſe igiennem et Land; fiøre igiennem 
Byen, igiennem Gaderne; ride igiennem 
en Efov; kige igiennem et Hul. At fee 
igiennem- Fingre med cen 3: ikke noie nok 
paaſee hane Handlinger. c)figurlige Tales 
maader: At gage en Sygdom igiennem 5: 
udholde den, At flaae fig (tarveligt, kum⸗ 
merligen) igiennem. 2. adv. om Ziden 
(da det altid ſtager bag efter Subſtanti⸗ 
vet.) Hele Dagen, Ugen, Maaneden igiens 
nem. Et geelt Aar igiennem (3: fra Bez 
gyndelſen t. CEnden.)= I Cammenfætnins 
ger bruges nu overalt giennem, efter hvil⸗ 
tet Ord de findes anførte. . 

Itzientage, v.a.3. finder brugt (i Bis 
beloverſ.) for. gientage. ”Og difje Ord — 
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fer du igientatze for dine Bern,” 5 Moſe 

Igle, en. pl.-r. et Slags Orme, der 
i begge Ender have en fisdagtig Sv, 
forſynet m. betydelig Sugekruft. Blodiglen 
(Hirudo medicinalis) bruget i fægefons 
ſten. ”Mindet — klobede faft ved hané 
Giæl, ſom Yglen ved blodrige Aare.” Berg. 
(Det, i6l, Igull bemærter , ligefom det 
Igel, et Pindſviin; men denne Bemærs 
keiſe, fom nogle Naturkyndige have optas. 
get, findes ikke i det Danffe.) >= Iglefæts 

' ning, en. " Glerningen, at fætte Blodigler 
pe Kroppen for at udfuge overflødigt eller 
ftadeligt Blod. (Todes Skr. III. 17. 

Jgt. en. ud. Pl. 1. d. f. f. Gigt. (hos 
Almuen.) Isl. Ikt. 2. Materien, ſom 
trætfer til en Byld. (8. 6.09.) .. 

Ih! Udraabsord, af Forundring eller 
træt. ' . | 

Ihefte, v. a. 1. hefie faft i. De ved 
enden iheftede Blade hore ikke til Skrif⸗ 
tet. felv. ' ( . 

… SBhiel, adv. Isl. i hel. af: Hel, He- 
lia, Ded.]. til Døde, faaledes at Døden 
paafalger. At flaae, ſtikke, Kode cen ihiel. 
At dritfe, arbeide, kce fig ihiel. — Deraf: 
ihielſtyde, ihielflæge, ihielſtikke. 
Ihu, adv. ſogſaa adftilt: i $u.] 14 

Erindring, I Minde. Bruges fun i den Zas 6 
lemaader At fomme ihu, erindre, mindes, 
»For vel jeg Tommer tun ihu den Tid, da 
jeg var glad fom du.” Rahkek. »Midt i 
mine Glæder kommer jeg det ſorgeligt ibu.” 
Bagg. — ihnkomme, v. 2. 3. (f. Tomme.) 
1. gienkalde det Forbigangne i Erindringen; 
mindes, fornye Mindet om noget. At ibus 
komme Velgierninger; ihukomme ftore 

Marnds Grindring. (”Ligefom at huſte nu 

2 

be. oftere i dagl. Tale, end erindre, fqas 
ledes br. erindre oftere end ihukomme; 
dette findes derimod hyppigſt i ældre Str, 
og i Bibeloverſ. og har derved faaet mere 
Eftertryk i Bemærfelfen.” Muͤller.) 2. 
have i Agt, have i Tankerne, erindre fig, 
tomme ihu. At ihukomme fine Pligter. 
»Ihukom din Fader og Moder, naar du 
fidder iblandt ftore Herrer.“ Sir. 23, 19. — 

1. fom vil, fan erins - ihufommelig, adj. 
dres. 2. ſom kommer ihu, erindrer fig. 
(V. 6.9.) — Ihukommelſe, én. nd. pl. 
1. Erindring, Minde, Amindelſe (forſtiel⸗ 
ligt fra Zukommelſe.) Dette giører t. min 
hukymmelſe. Folket bevarer ſtore Fyr⸗ 

ſters J. “Mange Navne, mange Tildra⸗ 
gelſer, ſom fortiene at leve I hæderlig Ihu⸗ 
kommelſe f. alle fildigere Clægter,” Wyn⸗ 
ſter. 2. den Birtfombed i Siælgn, at have 
i Erindringen, at erindre fig. Sing Pligs 
ters Ihukommelſe. “Ved dem ſteer Syns 
dernes Ihukommelſe aarligen.” Ebr. 10.3. 

Jhægte, v.a.4.  fætte faft i en Hagte. 
Trolen er ikke ret ihagtet. 

e 

Ihendehaver, en. 8 den, fem et 

Befitder af en ſtriftlig Adtemfg, ifær d 
Gieldsbeviis ; fom har det i Sænde. Dik 
Obligationer lyde paa Ihen RE 

Jhængende, adj. v. 1. meget paafiaoråg, 
Mo i at forfegte fin Mening. 2. overhen 
gende ved Irygleri. (G. S. O.) 

— Jilbud, et. Et Bud, 
ding bringer et Xrende cl. et Budf 
afſted; Etyndebud. (Gurær.) — tilfærd 
ad). .1. ſom ſtynder fig meget, alt fer 
et. 2. fom ſteer i Kor Sktynding, heli 
ilfæerdighed, en. Beſtaffenheden, at 

titfærdigs den Ilendes Adfærd. Miri 
en. Reiſe, fom foretages, udføres i da 
Skynding. iilfindet, adj let t, Bon 
haftig i Sindet, haſtmodig. ”Den, 
Deftighed yttrer fig i Dieblikket, enter 
Ord ell. Gierning, kaldes opfarende; dee, 
hvis Heftighed vttrer fig i Beftnutniasc, 
ev iilfinder.” Muller. Jilfindighed, a. 
ub. pl. Beftaffenheden, at være ilfs 
det. Jilſtrift. ea. Skrift, hvori sa 
v. Tegn udtrykker enkelte ell. fer —X 

den af en Ss, en Vandſamling, ed. af Haret, 
ſom v. Kulde er ſtorknet t. Fis. At aset, 
tiste p. Iſen. At veife over Iſen. Ni 
fan endnu ikke bære, 3. em Blanting $ 
ſpiſelige Ting, ſom v. at færtes I Jie drie⸗ 
get t Feoffen Tilſtand; Gonditer s Jiå 

lodeiis, Frugtiis, Fordbæriie, 2. > Je 
aad, en. En ſteœrkt bygget Baad, ter og 

Vinteren, naar Havet deels ér sabcat, 
deels tiglagt, bruges til Overfart, ifat 
det ſtore Belt. Farten smed Jisbaade ct 
begyndt. At gage over Beltet med en Å 
Jisbed, et. Byd, hvortil bruget Sis de 
fisteldt Band. Jisbene, en. *3 
p. Iſen. JZisbierg, et. ſtore Maſſct 
Driviis, fom i Polarhavene danne fig å 
ydende Bierge ell. Jisbanker. Klipreben 
lobierge ftemſtode fig af Havet.” Vaedel. 

Jisbjorn/ cn. bd. ſ. fe SZvidbiorn. Je 
blink, cen. i Grønland: en Strekrir; 
den fafte Landis, der bedæffer en Did 
det indre, hoiere Land, i bejydelig % 
fra dets peſtlige Kyſter. (jvf. Ugeſtr. Gam: 
leven, 1. 102. Dauſt Ugeffe, I, 128) | Ja 
bom, en, være TommerRofte; der lagerd 
uden for Broer, og Bulværteg, for at fonte 
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irkningen af Driviis. Siebrage, en. 
one, Kloft iIſen. Jiobro, en. Bro, der 
egges over Iſen, hvor den ikke er ſterk nok t. 
Erdſel, ell. hav Revner. (Moth.) Jisbrod 
. Jisbrodde, en. pl.-brodder. Jernpigge, 
m befæftes under Fodtsiet p. Menneſter, og 
ader Heſtens Sko, for ei at glide p. Jis 
L. glat Fore. Jisbrud, et. 1. Iſens 
pbrud v. Toveir og Blæft. 2, den Be⸗ 
affenhed v. Havet, naar det efter Jisbrud 
fuldt af leſe Jisſtykker el. Jisflager; 

vp. Landiorden d. f. f. Brudfore. (Moth.) 
isbræ, en. faldet i Norge den Sis, ſom 
(Im, fra Sneen p. de høie Fielde, v. deel⸗ 
is Smeltning, ffrider ned i Dalene, og 
t leiver fig i ſtore Maſſer, m. forander⸗ 
; Etiffelfe og Udſtrekning. (T. Glett⸗ 
her. Jslt. Skrid - jokull,) IMaaſtee af 
iL. bræda, ſmelte; sl. Breid, en jævn 
ate. Man figer ogfaa blot: en Bræ.] 
isbræekker, en. Pæl, ell. Bygning i Vans 
t af Træ ell. Steen, der anbringes ved' 
1 Bro, cell. uden for et Havnebulvært 
d., for at modtage og bryde Stodet af 

nm m. Gtrømmen tildrinedde Jis. (Kraft 
lean. 2D.) üobrændt, adj. v. kal⸗ 
s em Joördplet, hvor Gras el. Sed er 
aet bort. deraf, at Iſen ev bleven meget 
unge liggende paa ſamme om Foraaret. 
Juffen. Sand, Dec.) Jisbæger, et. 
æger, hvoraf konſtig Jis (3.) nydes, 
isdrev ell. Jisdrift, en. Tilſtanden, naar 
nm opbrudte og løfe Jis driver om i Las 
t. JAisdrik, en. iiskold Drit. Jis⸗ 
ækte, et. fammenhængende Dekke af Jis 
rev frosne Vande.  nodælfet, adj. v. 
edekket m. Jis. (Pram.) Jisfield, et. 
m. Jis og Snee til alle Tider, ganſte 

l. tildeels, bedokket Field. diee 
. Fiſtefangſt om Binteren paa Iſen. 
isflege, en." et flort, løsrevet Stykke 
is. (Isl. Flaki, Flade, fladt Stytte.) 
isform, en. Form, hvori Jis (3.) tilla⸗ 
4, og hvori den bringes til at fryſe. 
sfri, adj. fri f. Jis, iffe mere belagt m. 
ig. "Dg üisfri klare Kilde rinder,” Thaa⸗ 
ID. tisfroffen, adj. frofjen t. Jis, ell. 
serteutfen med Jis. Jisfrosne Vinduer. 
iefugl, én. En Fugteflægt, hvøraf en 
eger filen Art (Alcedo ispida) er inden⸗ 
indſt. fisfængflet, adj. v. poet. belagt 
. Jis. Det iisfængflede Hav. (pers. befr. 
Sr. 218.)  Jisgang, en. 1. Iſens Drift 
Floder og Gunde v. Strommen. Broen 
veſtadiget ved J. Jisgangen i Beltet. 
Aabning i Iſen, for at ife Skibe ind 
I, ud. Jiogarn, et. Fiſtergarn, ſom 
ruger v. Jisfiſteri. iisglat, adj. glat, 
ibrig fom I, (V. S. O.) iisgraa, adj. 
taaladen, fom J. Jisgraat Haar. (8. 
. O.) ”Den viſe Gud, m. iograat Skiceg, 
) flædt i Badmelétaaben.” Ofenſchl. öüig⸗ 
roet, adj. v. poet. tæt belagt m. Fié. ”Jiss 
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oede Klipper, fneedælte Ford.” J.L. Hei⸗ 
er. Jisgrube, en. d. f. f. 

Jistielder.  Jishav, et, Polarhavet, ifær 
det nordlige. ishud; en. Beflædning 
af Planker p. de Skibe, ſom feile i Jisha⸗ 
vet. (8. 6,9.) Jisoktalv, en. … et Slags 
Jiskloft ell. Froftrevne i Treer, hvorved 
Barken enten. ikke er bleven fprængt, eller 
ſenere er voret ſammen over Jiskloften. 
(Archiv for Gøvæfenet. Ill. 207.) Jis⸗ 
kamp, en. en tyk Klump Jis. Jie⸗ 
krielder, en. 
hvor Fis bevares Aaret iglennem uden, at 
optse, Jisflage, en. et ſtort Stykke 
Driviis. (Langebek.) Jioklint, en. ct 
Jisfield. (Pram.) Jisklippe, en. En 
m. Jis bedekket Ktippe. Jioklippens gas 
bende Klsft.“ Pram. iistlædt, adj v. 
bedæffet m. Jis. Jisfloft, en. 1. dyb 

(Pinde. 101.) 

Revne i Iſen; Klaft i den fafte Landiis. 

Grube cl. dyb Jordkielder, 

ÅJ 

2. en af Froften foraarfaget Nevne i Ege=- ) 
træer; en Froftrevne. (Archid f. Soveſen. 
111.207. 200.) iiokold, adj. meget fold, 
fold fom Jis. Jiokrav⸗ et. Band, ſom 
begynder at fryſe, cl. Jis og Snee, ſom 
er ved at tse. (Sangebek.) 
belagt med Jis. Jislagte Bande. »Saa 
mangen maa ſticelve paa üslagte Steen.“ 
C. Frimann. Yslæg rl. Jiolægning, 
en. den Virkning af Kulden, hvorved fas 
vet el. Soer bclægges m. Jis. Jisplov, 
en. Et Redſtab t. at giennemſtore Iſen 
med i Canaler, e. d. (v. Aph.) Jispol, en. 
poet. for: Nordpol. ”Jispolens Son, hvo 
gav dig Fred?" SBlicher. Jlopoſt, en. 
Vagt, ſom i ſtrenge Vintre udfættes paa 
Ifen f. at hindre Romningsmend. Jis⸗ 
pal, en. Pæl, ſom nedrammes v. en Bro, 
f. at bryde el. fvæltfe Jisgangen. Jisfav, 
en. Sad, hvormed Iſen giennemſaves naar 
et Skib ſtal ifes ell. man vil væffe. Jioſto, 
en. pl.-ſtoe. S. ſom ev indrettet t. at gane 
p. Jis med. iottred, et. ſ. Sneefred, 
Fieldſtred.  Jisflag, et: Regn cl. ftærk 
Taage, ſom fryſer i det den er nær v. at 
falde p. Jorden, og danner et tyndt Jislag. 
iisſlagen, adj. v. overtrukken m. Jis. (fiei⸗ 
dent.) ”CEniisflagen Kaabe.” Vedels Saro. 
1 v 

ſtruer eller fætter faſt under Fodtoi, for 
desbedre at kunne gaae p. Iſen. 
sk en losreven Deel af Iſen; Jisklage. 
At ſvomme omkring i Havet paa et J. 
iæftædig, adj. om Heſte, der ere frygt⸗ 
ſomme for at gane p. Jié. (Moth.) Jieo⸗ 
ſukker/ et. hos Sukkerbagere: et Slags 
flar og glat Overflade af ſmeltet Sukker 
paa Kager. (Ambergs Ordb.) i 
en. pl.-pe. fpidfe Stykker Jis, form hænge 
ned fra Zag' eller Tagſteg, og dannes 
af Tagdryp imellem Ze og Froſt. ”Fra 
frosne Tagſtieg, eg. fra: Strommens 
BVandfald — Jistappen hænger." Foerſom. 

- tislagt, adj. - 

Zeſpee en. Braad, fom man, 

Jis ſtykke, 

istsp, ” 



Jishaage —Jtfe. 

Jievaage, en. Et Hul, fom man vætter £ 
Iſen, ell. fom v. Stormens Magt frems 
bringes. Jievagt, en. d. ſ. ſ. Jispoft, 
Jisvand, et. Vand af ſmeltet Jis. Jis⸗ 
vinter, en. Vinter m. vedholdende Froſt, 
hvorved Indføer pg Havet ved Kyſter og i 
Bugter lægger til med Jis. 

Jiobeen, ct. [af en anden Oprindelſe. 
N. S. Jsbeen.] den nederfte Deel af 
det ſaakaldte Bekken hos Menneſter og 
Pattedyr; tfær den Deel deraf, ſom ogſaa 
kaldes Skambenet. Os pubis, (V. 6.0.) 

Jisne, v. n. og impers.,1. (er og 
ſſtrives ogfaa isne:] 1. eåentl, førtne til 
Jis; hvilken Bemærf. dog ſielden forekom⸗ 
mer 2. blive kold ſom Sig, blive iiskold. 
»Hans Blod ftrar iisnede, hans Hierte blev 

t. Steen.“ Holb. (P. Paars.) “*Tidt er jeg 
varm, og iüsner i min Varme. Ingemann. 
Blodet iisnede i mine Aater. ”Og Hiertet 

iisnet vav i det beflemte Bryft.” Jacobi. 
3. bave en Fornemmelſe, liig den af en 
ſmertelig Kulde, Det iisnede i mig af 
Etræf, Det iisyedei mine Tænder. (Ufæds 
vanl. og iffe ſprogrigtig er Brugen -fom 
v. act. »Til Overtroens Redſler üsner 
Ale.” Foerſoms Digte. IE 90.) 

Itte [JIsl.eełi. jvf. ei.] et benegtende 
adv. fom, fun bruges i Forbindelſe m. ans 
dre Ord ell. i en heel Cætning, hvorved 
nian benegter, og hvis Mening undertiden 

. forandres v. Steder, hvor Adverbiet fættes, 
og Forbindelſen, fom det faaer. (f. Er. Jeg er 
iffe aldeles (3: ikke ganſte) fornøiet m. ham. 
Jeg er aldeles ikke (3: flet ikke)] fornoiet 
m. ham.) — Forſtiellen imellem ikde og. nei, 
et den, at det førfte altid er et virkeligt 
Biord ell. adv. (m. Undtagelfe af det ene 
Zilfælde, hvor det ftaaer fom Sporgsmaal); 

. bet fidfte derimod en felvftændig negtende 
Partikel. (f. Er. par du flyttet Bordet? — 
Kei! eller: nei! jeg har ikke. Men: Jeg 
har ikke flyttet Bordet.) Kun ſom Sporgs⸗ 
maalsord efter en benegtende Sætning fan 
ikke ſtaae absol. (fan er endnu ikke kom⸗ 
men. — Itte?) — Ikke bruges tillige i 
Forbindelſe m. endeel andre Ord, ifær i 
adv. Udtrok; f. Er. ikke allene, non so- 
lum (i digjunctive Gætninger. Han gav 
ikke allene Barnet Klæder; men holdt bet 
ogfaa i Skole.) Ikke Andet! (et Udtryk, 
hvorved man i bagt. T. yttrer, at noget 
ſynes ubetydeligt ed. ligegyldigt.) Ikke des: 
mindre, desuagtet, nibilo minus. — Ikke 
endda ell. endda ikke, desuagtet ikke. — Ikke 
det? by. ſporgemaalsviis, lizeſom ikke? — 
Ikke engang, ne quidem. (Han harikke en⸗ 
Bang betroet fin Kone det. — Eller, hpor: 
end fige, langt mindre følger efter. Han er 
ikke engang velhavende, langt mindre rig.) 

tre heller, conj. f. heller. — Ikke mindre, 
(mM. end efter,) Han har iffe mindre end 
fre Rideheſte. — Ikke nær, langt fra itke. 

d. ⸗ 

ht 

har.) 

er Ild løs i Byen. fan reddede intet " 

Itke — Jid. 

Ifre nær fag god, faa rigs — Ikke not (Hm 
Hut foruden af, det var iffe nok, a!, 
Ikke nok, at han har adet fine Penge; m 
ogſaa Helbreden har har tilſat. — Ikke om 
a) Ikke om han bød mig det Dobbelte, ti? 
jeg lade ham fage det. b) Det ér iltes 
der er ikke noget om, 3: det er ufart 
ugrundet. (d. Zale.) I famme Bemarten 
ſiges: det er ikke faa. — Itte ſaa? ba 
ges ogfaa ſporgsmaalsviis for: iffe fzr: 
ler: er det ikke faa? og absol. ſem ut 
tryk af Misbilligelſe. ”ItFe faa, = 
Sonner! thi det er iffe et godt Rogte 
fom jeg hører.” 1 Sam. 2. 24. — M 
fandt? (ſpergsmaalsviis; enten absol. va: 
man ligeſom vil yttre, at eæ Anden ».? 
ban figer, har truffet eens Menig; ci 
naar man vil udtryffe, at man art 
noget for afgiort. Ikke fandt? Du føl; 
med os i Dag?) 

Ikkun, adv. (ſammendraget af iffe uder 
bruges (i Skrift) i ſamme Bemærtelk fe: 
fun; dog itfe, hvor en negtende Patrik 

. følger efter (og ifær i 1, 2, 3 og 4 cm: 
tele af Fun.) 

klæde, v. at 2. iføre et Kledere: 
At iflæde og aftlæde fig. Om viogkrå 
iklædte, tffe nøgne.” 2 Gor, 5. 3. Pua t 
iklædt (flædt i) fm Sorgedragt, fin &: 
deſtads. — Deraf: Iklæedning, cen. 

Ild, adj. [Ist. ilir.J ond, Bats 
vred, fortørnet. (foreldet.) IId Hart is 
Ar i Neſe.“ Ordſpr. Deraf: Ildgierun 
en. Misgierning, ond Gierning. (FÅ 
"Danés Manddomsgierning har udjlettette 
afſtvelige Vinters Sidgierning.” Odlenſo 
Ildgierningsmand, en. Misdæber, ås 
bryder, (P. Clauſſen. Moth; og cf 

"af Nyere, ”Ci længer dræbte Syoger, & 
et Ildgierningsmænd,” Ohlenſchl. Sec 
Gud. 229.) — adj. ſom ber er 
Willie, ondt Sind. (Tauſſen.) m. fl. É2 
ſom Moth anfører, (jvf. ilde.) 

Ild, en. pl. ſielden, og da enten ID å 
Ide, ſom P. Syv har. IIsl. Elidr. 2.€ 
Æld.] 1. den Virfning, ſom frembrisg« 
ved det i Forbrændingen frigiorte Varme 
ftof, og ſom utfrer fig ved Lys og Hede. 

rand, Glod, Lue.) Saedvanl. sty 
Art. cl. med ubeſt. Art. Ild og Set. de 
ſtyer hverken Ild ell. Band. At flaec 
(v. Hielp af Staal og Fyrſteen.) At tom 
id op, gisre Ild paa. Leren om M 

og Loſet. — En Ild 5: IR optændt i 
brændbart Stof. (f. Baal, Bhrs, Beer 
Fyr.) De leirede fig om en fler IR. E 
varme fig v. Ilden. ”Den, fom fatter P. 
ledet i Aften.” Ordſpr. 2. Baadeild. 2 

Ilden. At fætte J. paa et Hus. (f. 8 
vaade.) 3. Giydegeværs Affdring, År: 
ifd. At give I. paa Fienden. At for Eel 
daterne i Ilden; bringe Flenden i ca XX 
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Ild — Ildhiul. 503 ” Ildhuus — Jidftribet. 

t J. Geværild, Kanonild. 4. ſigurl. v. Omdreiningen kaſter Ild fra fig. Jld⸗ 
ftraalende Glands. Demantens Ty: guuø, et, i Norge: et eget Huus v. Bons 
orfvunden er mit Dies Id.” Baggeſen. degaarden, hvor man har Arnefted t. Bryg⸗ 
livfuld Aandskraft, Aandsfyrighed ifær ning, Bagerovn, m. m. Ildkar et. 
IT Den ottrer fig i udvdrtes Handlemaade. Kar, fom bruges i Kiokkenet over Ilden. 
n gamle Mand har endnu megen Ild. Ildkaſſe, en. et Redſtab af Jernblik til at 
wis den Ild, der befiælede ham, endnu bære Gleder i. Ildklemme, en. Redſtab 
< var ftærf nok til af byde Frygten og m. to Arme, liig en Tang, t. at tage nos 
jennytten Trods.” Birkner. c) Styrke, get ud af Ilden, el. lægge Brandene til 
ftighed i Lidenſtaber. Kiærlighede, VBres Rette. Ildklode, en. Klode, ſom beſtager 
nag JId. d) Aand og Liv i Tale, i Stiil. af ID; Ildkugle. Ildkraft, en. ildnee⸗ 
"Digt fuld af Ild og Liv. = a) ildagtig, rende Kraft. (H. Orſted.) Ildkrands, 
j. ſom ligner Ilden i Udſeende. Ildatgg⸗ ſ. Begkrands. Ildkurv, en. Jernkurv 
je Luftſyn. ildbagt, adj. bagt over i en Ovn ell. et Fyr, hvbrpaa Ilden lægs 
den, En ildbagt Kage. (Langeb.) ilds ges. Ildluft, en. En reen Luftart, der 
ſtandig, adj. fon modſtager Ildens Virke i het Grad befordrer enhver Brand, og bl. 
ng, ſom ei fan fortæres el. oplsſes af a. fan uddrives af Metalruft; ildnærende 
ten. (Bruͤnnich. Deraf: Ildbeſtandig⸗ Luft. Ildlos, en. id. T. Ildsvaade. 
d.) Ildbierg, et. ildfprudende Bierg. En. ſtor Mdles.  3ldmaling, en. Mas 
zagg.) ildblandet, adj. v. blandet m. ling p. ildfaſte Legemer (ſaaſom Porcellain), 
d. (Hertz.) Ildblik, et. figurl. fy⸗ der fiden brændes ind. Ildmerſer, en. 
gt, tdfuldt Blik. Ohlenſch. (Nord, Gud. ſ. Fyrmorſer. ildnærende, adj v. ſom 
7.5) Ilbdbrug, et. Anvendelſe af Ilden fremmer Ilden, befordrer Varme⸗ildvikling 
| et viſt Ziemed; eller Sted, hvor dette i brændende Legemer. Et ildnærende Stof. 
er. Ildbruget i Kiokkenet. De vig⸗ (O. Ørfted.) Ildoffer, et. Offer, ſom 
afte og almindeligſte IIdbrug ere Arnes brændtes v. Ild. Ildpande, en: et ſtort 
der og Stuecopne.“ Olufſen. (Danm. INDbæften, en Varmepande. Ildplade, 
tændfelv. 211. 234.) Ildbuk, en. En en. d.ſ. f. Fyrplade. Ildpotte] en. ' et 
ut, et Redſtab til at fætte over Ilden, Ildkar, hvori kommes Gloder, t. at varme 
at bære noget. JIldbælTen, et. Bæls Fødderne paa. . IRdprøve, cn. Prøve, 
n tj at lægge Gloder i.cll. pan, Kul⸗ ſom ſteer i cl. ved Ild; i Saerd. d. f. ſ. 
rtfen. At varme en Stuev. et J. Ild⸗ Jerüubyrd. Ildpulver, et. en V 
3mp, en. D. ſom opſtiger af Iid. Ilde Sammenſetning, km har den Egetab 
erkelſe, eu. Ildens Tilbedelfe. (Sneed.) at antænde fig felv v. Bersring af Luften. 
lddyrker, cen. den, der tilbeder Ilden, Ildpuſter, en. En liden Blæfebælg til at 
m en Guddom. ”Difle Ilddyrkere holde oppuſte Ilden i en Ovn ell. paa en Skor⸗ 
t for Synd, at dæmpe Ildebrand med ſteen. Ildrage, en. et Redſtab, hvormed 
ande” Schytte. Ildfad, et, f. Fyr⸗ Ilden rages ud af en Bagerovn. RB: 
d. Ildfarve, en, ildrod ell. orange⸗ regn, en. En nedfaldende Mængde af Ild 
sul Farve. ildfarvet, adj. dom hav ildrig, adj- fuld af Ild, ganſte brændende. 
1 luerød Farve. … ildfaft, adj. ſom poet. “Solen p. Himlens ildrige pvælving 
m modftaae Ilden, eller i det mindfte en ſtxaaler.“ Troiel. Ildriſt, en. Rift i en 
ttydelig Virkning af ſamme. Jldfaſt Dun, hvorpaa Jiden lægges, ildred, 
ter. »De Legemer, fom behøve en ſtor adj. ſem har en rodbluſſende Farve, liig 
arme, f. at gage oper ft. Damp, kaldes viſſe "egen ere i Jlden. Jldrør, et. 1. 
dfafte.” 6. Orſted. Deraf: Ildfaſthed, Rør, hvorigiennem Ildens Kraft virker. ' 
a. — IAldfork, en. F. hvormed man tager 2. Piben i en Blæfebælg. Ildſtaar, ef 

fden. ildfuld, adj. figurl. meget fys free, em 3 hvori bærge Slæder” Ild⸗ 

* 

. 

ce, en. Jernſteet. famme Brug. Ild⸗ 
ierm, en. Stlerm t. at fætte f. en bræns 

itter Ild ell. fænger, Ildgitter, et. G. dende Ild ell. for en Kakkelovn. Ild⸗ 

2 en, 1, d. ſ. ſ. nit, . 

Jeel Ild (ogfaa: JIldegnift, en Gniſt Iid.) en. et Slags Fyrverk. ildſprudende, 
ldgrube, en. Ildſted, Arneſted. 
røde, en. et Slags ſtobte Xcrugrider, ſprudende Bierg. Ildſprudning en. 
vori lægges Ild, for derpaa at koge Mad (V. S. O.) Ildſted, et, Sted, hvor 
Brendſels Beſparing. Ildhage, en. man før Ild paa, Arne, Arneſted. Ild⸗ 
zrandhage. Ildhav, et. figurl. en ſtor, ſtraale, en. Straale, ſtraalende Glands, 
idt udbredt Iidmaäſſe. Jldhede, en. ell, Barmeftraale, ſom udggaer fra Ilden. 
ede, ſom udgaaer fra en brœndende Id. (O. Guldb. Verd. Hift. I. 106.) ildſtri⸗ 
ldhiul, et, i Fyrvcerkerier: et, Hiul, ſom bet, adj. ſom har ildrode ell. brandgule 

X 
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Striber. (Pram.) Ildſtrem, en. En ſtand, Hvori man befinder fig Ude) « 
findende cl. fig fremad bevægende Mængde brugt af Nyere. ' 
af Ild. Ildfoælg, et. Kanoner og ans der, en. pl.-e, Et litet Pattedyr, fa 

rv, dre Stykker, ſom bruges i Krigen (i hoie hører til Rovdyrene af Bæfelene Elast 
ere Stiil.) Ildtang, en. d. f. f. IiIde Mustela putorius. — Deraf: Måderf. 
klemme. Ildtræk, ét. Lufttræk f. Ilden en. (t. af fange Ildere i.) Ilderſfind, 
p. et Ildſted. ”Ildtræt I en Ovn.” Dlufs Ilderens Skind, fom bruges til Foerva 
ſen. Ildtonde, en. T. ſom gutændee t. Me, v.n. 1. har. [af Jil.)J anven 
Gleædesiid. Ildtorſt, en. heftig, bren⸗ Haſtighed i Gang, Beveegelſe «Her * 
dende Torſt. ”Af Ildtorſt har jeg lenge Gierning; hafte, ſtynde fig. Dan ilede: 
været plaget.” Ohlenſchl. (Hakon Jarl.) i Huſet. At ile efter cen. ”Munter de? 

ildvarig, adj. 1. ſom længe modftaaer Is dit Maal imod.” Bagg. (U. Arb. I. 219, 
dens Virkning. 2. fom længe holder ID, At ile cen t. Hielp. Der iles med Brink: 
(8. S. 2.) Ildvifte, en. Fiedervifte, pet. Et ilende Sendebud. En ilende Far 
hvormed Ilden oppuſtes p. Arneſtedet. — Fugt. "Man kan ile uden at haſte. Der 
by Ildsfare, en. F. ſom Vaadeild meds ſom iler fin Undergang i Møde, haſter ? 
fører, At redde ct Huus fra J. Ilde⸗ for ikke efter dette Maal.” Miker. (3: 
gniſt, en. d. ſ. ſ. Gniſt. ”Af en liden Ilde⸗ ſtiellen er egentlig den, at bafte fas 
niſt bliver en ftor Hob Glsder.“ Sir. 11, om' Mennefter, om en forſcetlig, bxvit 

. 39, Ildslue, en. Lue, fom opfommer Skyndſomhed; ile derimod ogfaa om art 
- af en Élart brændende Bld. Jldsned, GSienſtandes haftige Bevægelje.) ”Serc t 
"en. den Mød, ſom Folk fomme i v. Vaas Skyer Solen ile fin beſtemte Bane 
deild. Ildsvaade, en. ud. pl. Baader SMagg. (I. Arb. I. 207.) — Ilen, ea. 

ild; Skade v. Ildens Magt; en ſtadelig, Haſtighed. 
odeleggede Ild. S c) Ildebrand, en. 4. Jlin, adj. ſ. ülferdig, iilſoin. 
de f. ſ. Brendſel. Ouusleie og J. (dagt. T.) Jligemaade, adv. paa ſamme ea! 
2. Baadeild, Ildsvaade. Schytte. Indv. ligeledes, faa og; (fan ogſaa ſtridves 
Reg. IV. 24. "(Ordet er en Overſ. af det ſtilt: i lige Magade) 
t. Fenersbrunnſt. Det tel, Elidi- Iling, en. pl.-er. FSL. El. 3 
brandr er: en gloende Brand.) Ilde⸗ Eel.] Drivſty, ſom medferer 
brændfel, et. ſ. Brændfel, Hagelz en Byge. "Gom Jlinger, der 

de, v.a.0ogn.4, a) hede, opvarme. ſielden falde overflødigt p. den Pl, h 
At Yide en Badftue, en Dvn,  b) neuir, be iffe behøves; men favnes, hvor 8e 
lægge Ild i el, under. At ilde under en meſt nødvendige.” Rahb. Vi ſik en 3. 
Kiedel, Gryde, At ilde ftærkt.l Ovnen, og underveis. Der kom en ært Qagelili 
— Zibing el. Ildning, en. Gierningen Ilingeveir, et. Bygeveir. 

"af opvarme eler ilde. Siller, en. f. Ilder. 
Ilde, adv. (har comp. værre, og smperl, Imedens, adv. [ogfaa forkortet: m 

værft tilfælles m. adj. ond; det Sel, illr.) Jei. medan.] udtrykker en forbiga 
udtrykker det Modſatte af: godt og vel, ell. endnu vedvarende ZD, m; Henna 

-… mM. adflillige af diſſe Ords Bibegreber. At en Handling el. Handlinger, ſom foregen 
handle ilde mod een. At fare ilde med cn i famme. (Imedens flaaer fædraniig 
Ring. At tænfe, tale ilde om cen, Det umiddelbar Gorbindelfe med en efterit⸗ 
gif ham Ade (uheldigen.) At komme ilde gende Sætning ;; imidlertid derimod at) 

- af Dage. Det var ilde, at han ei var tils absol.) gan fom t. mig imedens jeg fl 
ſtede. At være ilde faren. Det lugter ilde og firev. Bi vil gaae i Gaven imedens de 
ubehageligt.) At.fidde ilde (ubeqvemt.) andre ſpille.“ Medens Feſten varede, turde 
u gior ilde i, ikke at here hans Raad. Øvrigheden ikke lægge Haand paa segt 

»Men jeg troet, han giorde ilde, om han Miédæder.” Schytte. (Men: Vi fan imd⸗ 
vilde fig indbilde.“ Weſſel. At bære fig ilde lertid gaae i paven.) . 
ad m. noget (urigtigen, ubehændigt.) Det - Imellem, præp. og adv. [SL £ mill, 

, Hæder, Mader ilde (upaſſende.) At ſtikke fig milinm, i millum J A. præg. 1.8 
ilde. At tage noget ilde op (ugunftigen.), trykker egentl. en Væren p. et Sted, me 
„At være ilde (flet) tilfreds m. noget. Gan Beliggenhed i et Rum, der abdſtitler re d. 

" har ilde anvendt fin Zid. (jvf. flet.) At flere Ting. Fyen ligger imellem Giai 
"fare ilde (føde i Utide.) At høre ilde for og Iylland. un gif imellem begge fx 
noget (blive dadlet.) — Dette adv. forbindes Brødre, — Ogſaa om Rummet eler åt 
i Skrivebrugen m. nøgle faa partic. til eet blotte Afſtand. Der er 4 Mill: jædiett 
Ord: (ildeflingende, ildelugtende, ildely⸗ Roeskllde og Ringſted (fra Koeskilde ri 2) 
dende, ildefindet, ildeſmagende; ligéfom Ucgenti. om Mellemrum ell. Xfftend i 3 
de Modfatfe: velklingende, vellugiende, ꝛc.) den, el. for at betegne, at noget inderaer 
Dog kunne de uden Feil adſtilles 1.SÉrivs el. er ſteet (et Tiderum. Amellen Juri 
ning. — Subſt. Ildebefindende (en Fits og Faſtelavn ev 9 niger. Kyadelmiſſe falte 
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imellem Juul ag Faſtelavn. Han er Anden. At være aabenhlertig, redelig, ops 
lem 18 og: 20 Aar. — Imellem Aar rigtig, kicerlig findet imod fine Venner, 
Dag »: hele Aaret igiennem. At fvæve, taknemmelig imod fin Velgisrer, mistroiſt 
imellem Haab og Frygt. 2. en Be⸗ imod andre Menneſter. Atopfylde fine Plig⸗ 

elfe M et Sted ell. Rum, ſom adſtiller fer imod Staten, imod fin Familie. fan 
zienſtande. pan fatte fig imellem dem, ev ſtreng, haard, mild, eftergivende, vel⸗ 
t falde midt imellem dem. — figurl. Der gtørende imod fine Undergivne. At gisre 
ommet dem noget imellem 2: de ere blevne vel imod cen. Hun er, vifer fig altid hate 
ige, neens om noget. [Imellem har lig, venlig imod ham. Eydighed, ulydighed 
n det. 4wifchen) fornemmelig Dens imod Forældre. Had imod Uvenner. Lige⸗ 
to; iblandt: (fom det T. unter) til gyldighed imod Trudſler. (fvf. til og for, 
eGiecaſtande; det førfte bruges hvor bom brugeé i andre lignende Tilfælde; f. 
1 tænfer fig. Orden, en vis Stilling; Cr. Kiærlighed til cen, Agtelſe for cen, 2.) 
andet, hvor man ei tager Øenfon hers 3. færd. med Bibegreb om m Modftraft, . 
fan fatte Bogen imellem de fo andre Modſtand hos den Gienſtand, ſom Bevæs 
vien: pan kaſtede den iblandt de ans gelſen føger til; om en Modvirkning, Mods 
paa Gulvet, Man fan fige: Han gif ſtreben, der hindrer den Handlende; eller 
Hem de øvrige! i Raden; men: han tabte om en flendtlig Henſigt og Øtræben hos 
blande Mængden. Man feer: At ſtifte Denne. At feile imod Strommen, imod 
Wab imellem, og: at fætte Splid iblendt Binden. At løbe Panden imod en æg: 
6] 3. Saaledes bruges denne præp. At fæmpe imod Dvermagten, imod Ulyk⸗ 
enti, i flere Tilfælde, om to Ting, der ken. De giöorde Opror imod Kongen. ” &t 
en tredie forbindes ell. adſtilles, eller Middel imod (ſom virfer imod) Feber. At, 

t udtrykte Forholdet, hvori de faae f. forfvare Fig imod Fienden. At ſoge Ly imod 
anden. Der er. Krig imellem diſſe Sta⸗ ilveir. 4. ligeledes m. Bibegreb om Strid, 
Der er Forſtiel imellem at tale og at Uovereensſtemmelſe, Modfætning, eller 

ble, At giore Sammenligning imellem Uheld. Dette er imod mine Grundfætninz 
fing. At ftifte Splid imellem to Brøs ger. At handle imod eens Befaling. DT 
, imellem Ægtefolt. Der har altid herſtet ſtete imod min Villie. Imod Forventning, 
ghed imellem dem. »Er der iffe cen Formodning. 5. med Bibegreb om Sam⸗ 
iiblandt eder, ſom kunde domme imellem menligning: At holde en Ting imod en 
Brøbre?”" 1 6or.6.5. — Det faner anden. Imod cen duelig, er der mange 
Hem begge 3: Udfaldet ev endnu uvift, uduelige, Døden er intet imod et ſmerte⸗ J 
Forfatningen er maadelig. Det bliver fuldt Liv. 6. med Bibegreb om Erſtatning, 
Hem og, etlev: imellem os fagt (3: det Omdytning. At have en Gaard til Brug 
i i Fortrolighed.) == I Sammenſetn. imod en aarlig Afgift. Jeg betalte ham 
pe iffe imellem, men det forkortede Pengene, imod hans Beviis. Han blev los⸗ 
em. (f. nedenfor Mellemarbeide, 0. fl.) ladt imod at ſtille Sitkerhed. At fætre, 
Imellem, adv. bruges for: undertiden, vadde fi imod cen. 7. med Bibegreb om 
enkelt Gang. Ligeſaa: imellemſtunder, noget, fom gives, ræffes «0. tilbydes: At 
ang imellem, (meft i d. Tale.) Han tage imod en Gave, et Tilbud. At tage . 
mer der engang imellem. ”Jeg taler imod ss paa Loftet. (f. modtage.) 8. m. 
lem uden at tænke.” Sneedorff. Henfyn t, en Nærhed el. Nærmelfe, (f. - 
imidlertid, adv. imedens, i den Tid henimod, henved, nær ved) faavel om Tid, + 
løget ſteer. (f. imedens.) Nu laves Mas ſom om Sted. Imod Enden af Bogen. 
til; imidlertid vil vi beſee Slottet. od Aften, imod Sommeren. [Saavel 

dertiden udtryfter det blot en Overgang fi alle fammenfatte Ord, ſom næften uden 
alen, og flager i Gt. for: bog, dess Undtagelfe I ethvert af ovenanførte Til⸗ 
tet, alligevel, ikke desmindre, ell, lige fælde, fan mod bruges for imod; fun ikke 
de Udtryk.) "" hvor denne. præp. fættes bag efter. Objec⸗ 
mod, præp. [IFél. mdt, i moti, & tet. f. No. 9. Ogſaa br. efter Verber oftere 
1] 1. udtryffer egentl. en Gienſtands imod, end mod: At handle imod, opføre 
ting ell. Bevægelfe hen til en anden fig imod, ꝛc. Ligeledes, naar denne præep. 
aſtand (i ed Linie, der fører t. denne.) forbindes med andre præp. el. med adv. 
tt vender imod ord. e feilede imod f. Ex. hen imod, lige imod, op imod, ud 
n. Fienden rykkede imod Staden. Gan imod, x.] 9. 3) ſom adv. bag efter et 
eHaanden ud imod mig. At vende fig Verb. og dets Object, (el. for: i Mode) 
) Eyfet, (modſ. fra ell. bort fra.) 2. forekommer imod i ældre SÉrifter, og hos 
IL udtenttes derved af en Perſon, v. enkelte nyere Digtere. ”Og vandrer den 
oralſk Tilſtand, v. en Beſtaffenhed i flygtende fare imod.” Pram. (Stærkodd. 
det, Folelſen, Villien, er fat i et Fors 10.) ”Munter dandſer hun fir Maal imod.” 
t. en anden Gienſtand, el. at hanv. fin Bagg. ”Jeg iilte længfelfuld hvert Træ 
Memaade fætter fig i et yiſt Forhoſd t. en. imod)” Gamme. (Skabn. Hall.) b) lige⸗ 
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Imod — Indaande. 

ledes i nogle, til Bemeerkelſen 4 henhørende 
Udtryk, hvor et Subſt. ell. Pronom. guacr 
forud: At være cen imod, giore een imod. 
Gan vilde nødig giere Kongen imod 43:. 
handle imod hans Ønfte, Billie.) Det er 
mig imod (imod mit Ønffe.) enkken, Mes, 
ningen, Sfiebnen er ham imod. Dan er 
mig altid imod. 
£ mode, adv. f. Mode. 
Ind, adv. [IJsl. inn.] udtrykker en 

Bevegelſe, ci blot til ét Sted, men til det 
Indre, Dybere af Stedet, ſom p. en eller 
anden Maade er adſtilt fra det ydre Rum, 
hvorfra Bevægelfen ffecr ind ad; (ind er 
ſaaledes ligefrem Modfætningen af ud.) 
At lægge, fætte, bringe, føre noget ind 
(modſ. lægge det ud, 2c.) Han tog ham 
ind m. fig (i Huſet, i Stuen.) — Hvor tes 
det udtrykkelig nævnes, forbindes ind altid 
m. cen Præpofition (i, ad, af, pga, til, 
igiennem.) At gaac ind I Hufet, ſeile ind 

"4 Sfterføen. At fee ind (i Huſet) af Doren, 
af Vinduet. Hæren traf fig dybere ind i 

NS Landet. — Undertiden br. ind om en Be⸗ 
vægelfe t. et Sted, ſom ev ell. tenkes ind⸗ 
fluttet ell. afſondret. F. Er. At reiſe ind 
til Byen (modſ. ud p. Landet.) Ligeledes 
om at bringe noget ganſte nær, ell. tæt op” 
t. en Gienſtand. De lagde Skibet lige ind 
v. Bulværfet. At trykke cen ind t. Bægs 
gen. At løbe cen ind p. Livet, — Man figer: 
”At flaae Ruder ind” (F. Guldb./ Digte, 
1803. I. 147) nemlig ude fra Gaden, eller 
ſaaledes, at de falde ind i i Huſet. — Om 
Tiden (m. Verb. gage) udtryffer det en 
Tids Begundelfe.' I Dag gader Aaret, 
Maaneden ind. Aar ud og Xar ind 3: eet 

Aar efter det åndet, uden Afbrydelſe. — 
Ind ad br. med Genfyn f. en Bevegelſe 
fra et Sted, igiennem et andet, og til el. 
ånd i ét tredie. (fan gik md ad Dovedpors 
ten. Jeg faae ham gade ind ad Døren.) 
Ind af br. eller ffulde bruges ifær m. Gens 
fyn t. det Sted, Hvorfra man gaaer eller 
fommer ind. fan kom ind (i Huſet) af 
(el. fra) Haven, af Gaarden. (Helsgaardé 
Gvatar. 6. 287.) 3 dagl. Tale figes dog: 
At gage ind af Doren. At (ce ind af Vin⸗ 
buet. * nedenfor adv indad.) ind 
ev ogſaa en Partikel, der ligeſom forftærker 
Begrebet af det adj eler v. hvortil den 
faies; f. Gr. indarrig, indond, indærgre 
fig (dog fun i faa Tilfælde, og kun i dagl. 
tale.) — Om et Slags Bibegreb ved ind 
i Ordene indhoſte, indrive, indfalte, fee 
ved diſſe Ord. 

Indaande, v. a. 4. tvæffe ind v. Aau⸗ 
dedraget. eLigeſom Legemet føler fig let, 
naar det p. hoie, frie Steder indaander den 
renere Luft.” Mynſter. figurl. ”Seg der 
indaande fan din hele Kiærlighed.” Rahb. 

2. ſigurl. indbloſe, indynde. ”Den Tante 
— virker vældigen p. deres Mod og mos 
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aander dem ædel Kappeltzſt.“ Synefins 
Blod. 51. 

Indad, adv. (T. einmårts.) udtr 
ker en Retning, Bevægelfe, Boininget.d 
indre, indvendige Deel el. Side, i We 
fætn. til: udad. — Den Side, (om rt 
indad, er den ſmukkeſte. At boie, ne! 
noget indad. At gaae indad paa Cis: 
(ind til Beens, m. krummede Beer, i⸗ 
ledes at Fodfpidferne vendes indad sa 
imod hinanden.) 

Indage, v.e. 1. føre ind p. Bega. 
indage Korn. — Deraf: JIndegning, ( 
Indkiorſel. i 
” Jndanke, v.a.1. appellere. (ufætess 
»Ateindanke en Sag tit en høiere Si 
(Orſteds Cunomie. III. 554.) ”Ar inder 
Brandrettens Dom til bolefte Ret,” Brer 
forordn. 1799, 

Indarbeide, v.2.1. bringe ind 2. I 
beide, v. megen Umage. At indarbeide] 
gurer i Staal. — figurl. At indarben | 
i en Sag 3: fæftte fig indi den, gier: | 
fortrolig med den ved Flid og Arbeit. 
Indarrig, adj. meget artig; inirse 
arrig. (dagl. Tale.) Hans Brud tog 
indarrig v. Haanden, og førte ban 
Rabbet. D. Zilg, Xl, 6. 123. 

Indartet, ad). medfødt, medgin« 
Naturen. (Langebek.) 

Indavle, v.a.1. avle og hofte 
Grøde. (med Senſyon til at den fåres i 
Laden.) fan har indevlet (avlet, 
mindre Korn i Aar, end i Fior. At ber 
det indavlede Korn.” Dec. Mag. IV. 
(f. indhoſte.) = Deraf: Indevling 
”de Arbejder, hvorved Markens Af 
hoſtes og blerges” (Hsblergning, Korskel 
Hlemtiørfel, 0. f. v.) Olufſen. "Gr: 
bruges endnu i de Lande, Inde 
gen ifte er flor.” Schytte. 

Indbaade, v. 2. 1. føre ind 2. 
At indbaade Gods i Canalerne. (Met. 

Indbage, v. a, 2. omgive noge is" 
ligt m. en anden Jing (ſaaſom Wall 
Dei) og derefter bage det. Frugter i: 
bagte i Sukker. At indbage Kied. 
batte Hsné. 

ndbanfe, v. a. 1. bringe int rå 
flaae eller banke. At indbanfe et Cen. 

Indbark, en. ud. pl. den indre, ført 
Bart paa Træer; Baſt. | 

Indbarke, v.a.1. garve, berede 
(Læder) v. at lade det tilgavns gi 
trættes af Barklud. (8, S. O.) f. bå 

Indbede, f. indbyde. (At indbede 
hos cen 3: anbefale fig til cers 
Langeb.) 

Judbefatte. v.a.1. have, beſdde 
fit Fudhold, indeholde; indbegride. 
Rige indbefatter følgende Sandikaber. 
ev indbefattet under Regnftnbet, é 
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men. (At indbefatte meget i faa Ord.) 
Deraf: Indbefatning, en. ” 
Indbegreb, et. 1. det, at indbegribe, 
befatte. Bed 3. af diſſe Poſter, kom 
mmen ud. 2. det, ſom indbegriber, ins 
older et viſt fuldſtendigt Heelt. Et J. 
set, ſom hører t. Statskonſten. Et J. 
ben hele Lære om Electriciteten. ' 
Indbegribe, v. 2. 3. d. f. f. indbefatte ; 
d. i Bemarkelſen: henføre ex Deel til 
ftørre Heelt, regne med iblandt; ibe⸗ 
ne. , 
Indberette, v. a. 1. indgive, indfende 
retning om noget. Han indberettede 
gen for Øvrighedén, til Cancelliet. = 
dberetning, en. 1. Gierningen af ind⸗ 
ette. 2. Skrift, hvori noget meldes, 
berettes. Han ſtrev en vidtløftig J. 
om. ”En Jndberetiing er en indgiven 
retning, hoilket forudfætter, at den er 
ftlig forfattet, En Gag, hvorom der er 
et forelsbig Vielding, kan fiden blive 
enſtand for Vedkommendes Indberet⸗ 
ig.” smiler. . 

Indbierge, v. 32.1. bringe i Huus. (jvf. 
age.) At indbierge Seden. — Deraf: 
bier ning, en. 

Jndbilde, v.a og rec. faae cen til at 
e def, ſom er opdigtet, ikke virkeligt. 
bilde.) . De indbildte ham, fif ham 

bilder, at Kongen vilde fee ham.” — At 
bilde fig; bruges fom: bilde fig ind, 
Bem. 1 og 2. Jeg føgte at indbilde mig 
orledes den hele Begivenhed var gaget 
. pan indbilder fig at være fvg. ”Mans 
begynde m. af indbilde fig felv noget, 

ma de dog ikke vet troce.” Mynſter: (Men 
rimod: pan bilder fig meget ind paa 
I. af) fit Adetjkab.) — indbildt br. ofte 
t: ugrundet, ikke virkelig. At være ftolt 
indbildte Fortieneſter. Hun lider af en 
dbildt Sygdom. 
Indbildning, en. 1. ud. plz den Tils 
and i Sicelen, da Indbildningdfraften 
rker. At gienkalde fig noget i, at fee nos 
t ved Indbildningen. 2. pl. -er. en i 
iglen paa ny opvaft eller gienkaldt Fo⸗ 
filling” 3. en falſt, ugrundet Foreſtil⸗ 
ig. Baus Sygdom er fun J. Han 
et fig mange fare Indbildninger. ”Tro 
ig, Indbildningen om Fodſelen og Blo⸗ 
t vil leve op hos Folk.” Merope v. Schier⸗ 
ann. 4. færd. en ugrundet, overdreven 
reftilling om egen Fuldkommenhed eller 
ortienefte, der opftaaer af. Hovmod. (f. 
udbildſtbed.) Hau er fuld af Indbild⸗ 
ul 

Sndbildningstraft, en. ud. pl. Cvne i 
iælen t, med Bevidſthed ar fornye en Fo⸗ 
ſtilling, ell. til at afdrage Foreſtillings⸗ 
nen fra det Nervorende, det Sandſelige, 
v. Affondring og Forbindelfe at danne 
; nye Foreſtillinger, Billeder eg Ideer; 

i J . 
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Phantaffe. ”En ſpillende Indbildnings⸗ 
kraft tæmmet af Skisnſomhed.“ Jacobi. 
»Indbildningokraften viſer hans evig vaag⸗ 
ne Tanke hendes Ynde.“ Foerſom. Ind⸗ 
bildningskraften deles i. den fornyende 
(reproductive) og den ſtabende (productive.) 

Indbildſt adj. fom har en overdreven 
Foreſtilling ell. Indbildning om fin egen 
Fuldtommenhed, Vigtighed, Betydenhed; 
ſom tillagger ſine Egenſtaber ſtorre Værdi, 
end de virkelig have (ell. ſom det i hagl. 
T. hedder: fom bilder fig noget ind.) At 
være indbildfk af fin Øfionhed.—”Et Mens 
neſte fan enten tillægge fig ſelv viſſe For⸗ 
trin, uden at beſidde dem, ell. tillægge fig 
felv Værd p. Grund af Fortrin, fom intet 
Værd funne meddele, J begge Zilfælde 
er han indbildte, el. troer at befidde Go⸗ 
der, fom fun ere hans egen Indbildnings⸗ 
krafts Foftre.” Mile — Deraf: Ind: ; 
bildſthed, en. ud. pl. Beſtaffenheden, at 
være indbildſk. Indbildſthed cv ofte en 
Folge af Forfængelighed, Hopmod af Stolt⸗ 
hed. Den Hopmoͤdige udſetter fig f. Had 
den Indbildfte f. Latter, ”"Indbildffhed 
forudfætter Mangel p. Eftertanke; Op⸗ 
blaſthed røber Dumhed. — Det er fun 
den taabelige Stolthed, der faldes Ind⸗ 
bildſthed.“ Måler. ' 

Indbinde, v.a.3. forſyne (en Bog) m. 
Bind. Nogle af Bøgerne ere heftede, an⸗ 
dre indbundne. 
tage det ind fra Marken f. at ſtaldfore 
det. "Naar Staldſtudene indbindes om Cfs 
teraaret.” Aagaard om Thye. 114. — Der⸗ 
afs Indbinding, en. Bøgernes Bevaring 
beroer meget paa Indbindingen. 

Indblande, v.a.4 blande imellem, lade 
fomme iblandt, 
Ord i fin Tale, - "Gfal intet Hlerneſpind 
— indblande Angft og Anger i min Fryd.” 
Ohlenſchlæger. — Deraf: Indblanding, 
en. Hans Indblanding i en Gag, der 
iffe vedkommer ham. 

Indblik, gt. det, at fee ind i en Gien⸗ 
ſtand, at' lade Synet, Blikket falde ind i 
famme. ꝰ“Indblikket i Schweit og Udfig⸗ 
ten rundt omkring — henrykkede os alle 
tre.” Baggeſen. 

Indblæſe, v. a. 2. bringe ind i v. at 
blæfe (oftere —* ind.) ſigurl. indſtode, 
indgive. Dette Forfæt har en anden ind⸗ 
blæjt ham. 

Indblode, v. a. 2. lægge i Blød, lade 
giennemblodes. (V. S. 0.) 

Indbo, et. ud. pl. Gods, ſom findes. 
og bruges inde i Huſet, Bohave, Boſtab. 

Indboer, en. pl.-e. Bonde, ſom boer 
inde i Byen; modf. Udflytter. (8, S. 0.) 

Indborde, v. a, og rec. 1. d. f. f. ind⸗ 
flibe (hen ſieldent.) ”Jeg beſluttede at ind⸗ 
orde mig paa Torveſtibet.“ Baggeſen. 

2. At indbinde Ovæg, 

At indblande fremmede 

⸗ 
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Jndbrænding, en. pl.-er. 

Iſr. 71.) 

pl.-r. At modtage, afflaae en 

Å 

Indbore — Indbyrdes. 
% 

Indbore, v,a.ogrec.1. f. bore, Ormen 
"Havde indboret fig (borer fig ind) i Træet. 
Deraf: Indboring, en. 

JImdbringe, v.3.3.… a) egentl. f. bringe.” 
Aabningen var faa frang, at Inſtrumentet 

Fordeel, - 
Winding, Indkomſt; fafte af fig. Dette 
Embede indbringer ikke meget; En ind⸗ 

iffe funde indbringes, b) give 

bringende Poft, andel, Forretning. 
Indbrud, et. pl. d. ſ. voldſom Ind⸗ 

frængen, ifær for at ſtiele. At giore Ind⸗ 
brud i et ” ' 

Indbryde, ſ. bryde ind, bræffe ind. — 
figurl. trænge ind i, overfalde, ”GØnart 

Huus. 

vil en Gær af Ulykker indbryde f£ et ſaa⸗ 
dant Nige.” Kampmann. "Det er dem, 
fom angivet f. Aarſaget. den indbrydende 
"Jordærvelie" O. Guldberg. — ”Sgaledes 

orgers Øær indbryde paa mit oprørte 
Bryſt.“ Rein.Naar Mangel og Zrængfel 
indbryde t Gelftabet,” J. Bone. 
Indbrende, v. a. 2. brænde ind i ved 

SJid, v. gloende Jern ell. d. At indbrænde 
et Mærfe I noget. 2. betegne v. et ſaale⸗ 
des paaſat Merke, f. Er. paa Hornene af 
Qvæg. ”Kreature, ſom indbrændes til 
Græsning.” Fr. 27 April 1768. — Deraf: 

Fa 

Jndbugt, en, Havbugt, fon gaaer langt 
, Ånd i Landet, Fiord. (Bid. Selſt. Skr. IX. 
184.) - — . 

Jndbukfe, v. a. 1, bukke, boie noget 
indad. — Deraf: Indbukning, en. 

bede, an⸗ Indbyde, v. 2. 3. (f. byde. 
mode cen om at fomme, indfinde fig p. et 
Sted, for at være Giæft, deeltage i en For⸗ 
retning, ell. i anden Henfigt. At ind re 

$ cen t. Middag” (MNidbdbagsmaaltid), t. 
ten. At indbyde til et Bal. ”HIDd indbe⸗ 
des hans Fader og Slægt.” Hertz. (Befr. 

figurl. Et indbydende (tillok⸗ 
kende) Syn. — Deraf: res en. 

n 

dndbygge, v. 2,1. indlukte m. Byg⸗ 
ninger. t indbygge en Gaard. 2. bygge 
indvendigen. ”Sftal Kirfen indbygges cl; 
prydes mød Taarne.“ D. £ov. Il. 22. 65. 
3. bygge inden i en anden Bygning. ”Biffe 
hellige Steder, fon meftendeclé vare ind⸗ 
byggede I et Tempel, ell. fandtes v. Siden 
derpaa.” Guldberg. — Indbygning, en. 

Jndbygger, en. pl.-e. den, ſom er bofids 
dende i et Land ell. en By. Danmarks, 
Kiobenhavns Indbyggere. Island ſik (fine 
førfte Indbyggere fra Norge, (Derimod 

eboere om Folfene i et enfelt Huus.) 
”Wan taler itfe om den hele Jords Ind⸗ 
yggere, men om dens Beboere, fordi 

Menneſtene bog p. Jordens Overflade, ikke 
inde i Jorden; ligeſom man taler om Field⸗ 
boer, iffe om Fieldets Indbyggere.” VP. E. 
Muͤller. 

Indbyrdes, adv. vg adj. IJol. innbyr- 
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dbydelſe. 

at et Heelt adſtilles i mindre Dele ef 
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Indbyrdes — Inddele 

dis,] 1. adv. paa begge Gider! cen ten a 
den. (mutuo.) De hialp, underſtotrede be 
anden indbyrdes. "De forpligte dem im 
byrdes til af leve ſaaledes, enker i 
Kald.” Sneed. “Hvo maa ikke vente, ef 
indbyrdes have været uenige?” Gal. 
Gift. I 23.) "Borgernes Kiærlighed til å 
gieringeh , til fig felv indbyrdes og til 
hele Stat," Schytte. — "De forene dl 
Borgerclaſſer m. hinanden indbyrdes, 
m. deres Fnufte.” Engelst. (Ordet ff 
her og i flere Tilfælde egentt, everfisti 
Saaledes: de afgiorde Sagen imål 
imeſlem dem felv.) 2. adj. gienkbig; f 
ér, ſteer fra begge Elder. - Indbyrdes pid 
Biftand; ”Derjom J have indbyrdes fig 
lighed.” Job. 13. 35. Bib. af 1550, (Sr 
kan her dog gierne ftaae ſom adv.) ”D 
indbyrdes Fordindelſe imellem Keiſerer 
Paveftolen.” Schytte. (Indv. Reg. I. 3% 
jvf. I. 364.) ”Indbyrdes Uinderviicning 
tilmed ſterkt i Gang; men en eg em 
Misbrug gaaer hermed og i Brann.” 
Blicher. (Rordlyfet. XIE 342.) G € 
indbyrdes Krig br. nu hellere: indr 
Krig.) — Ikke fielden, ffær i noget afd 
Skrifter, ſtager det overflødigt; f. & 
»Den indbyrdes Uenighed, ſom heri 
imellem Adel og Almuen,” Kampmits 
"Da vilde Folket ogſaa p. denne Daa fr 
nye fin indbyrdes Pagt.“ Mrvafter. Fre 
1823. 1,479, 

Indbytte, v.a.d. fade ind ved Be 
indverle. 
Indbere, v. a. 3. bære udenfra mk 

"Øan lod indbære den Trolleſtol.“ Ohle 
følæger, — Deraf: Indbæring, en- 

Indboie, v.a.1. boie indad. Gt im 
beiet (mod Stendelen boict) Blad. 
Detaf: Jndbeining, en. 

Indeaſſete, v.2..1. indtræve Penz. 
Inddele, v. a. inddeelte, indderit. M 

et Heelt, ſtille ad i viſſe Parter ell. 3fde 
linger. Danmark er inddeelt i Stifter, mo 
ter og Herreder. At inddele ſin Tid rigt 
»Foretages Delingen regelmæsfigt, fas 

4 

ftemt Antal og Storrelſe, kaldes tet df 
inddele; og udtryffer man denne Inde 
ling v. fandfelige Tegn, er det, af afdele. 
Muller. (Man kunde fige: at inddele ber 
nærmeft Genfyn i. det Hele, fom dxici; 
afdele nærmer t. Delene cl. Loddernt, d. 
til en entelt af diſſe. Man inddeler en Me: 
t Lodder; man afdeler et Stokke af Bær 
fen til Stovplantuing 0. d.) == Del: 
Inddeling, en, 1. Gierningen, at imkk. 
2. Beſta enheden, at være inddedt dr 
Maaden, hvorpaa det er flest, Hes vi 
have Markens Inddeling forakbrer. Der⸗ 
marts gamle 3. i Syſler og Herrcder. 
Talens rigtige 3. — Indd en. 
Grund, Regel, hvorefter en far. 

M 



Inddige — Jude. 

Wdige, v.a. 1. indlutfe ell. afluffe 
davet v. Diger. At inddige et Stykte 
.» — Deraf: Inddigning, en. 
rddrage, v.a trætte ind el. indad; 
e til fig. At inddrage Geilene. 2. 
e under, bringe, ſamte under. At inds 
e£ande under fit Øerredømme. vans 
fer bleve inddragne under Krøneh. 
døreie, v, a. 1. breie en Ting ind i 

bringe ind i v. Dreining, At 
igurer i Elſenbeen. i 
fe, v.0.3. faacifigv. at driffe, 

ddrik en tidlig Dod af ſtinnende Chry⸗ 
tr.” H. Bull. *Han — fom Bægeret 
er med ig — og Deden 
ritter m. gyfeligt Maal.” Rein. ”Hvis 
iffe langfomt, ordenti 
idſthed inddriffes,” 
addrikke Vildfarelſer m. 
tved inddrikker den unge Herre en bes 
tig Afity for de nomodens Fribedés 
udfærninger.” Rahbek. At jeg i fidfe 
netog inddriffe maa bit fidfte Aande⸗ 
. Samme. (I en anden og uſedvanl. 
ig, for: giennemtrænges af, ſorekom⸗ 
det hos D. Gutdb. "Gaa inddrukket 
det af afgudiffe Meninger.” Verd. 

»1. 105.) i 
nddrive, x. 2. 3. brive ind, ”Imels 
Stene fan inddrives en Nag(e.” Gir. 
2, (JF intranſ. Bemærf. br. partie. 
inddrevne Brag. — figurl. indfræve 
Streughed. At inddrive ubetalte Af⸗ 
Im, "Man fan itke befale Folt at tænte, 

Baade, fom man —2 — 
fører en Krigshter.“ Snecdorf. 
Inddri J dera ning, en. 

addryppe, v.a. 1. bringe noget draa⸗ 
16, drvppen — Jnddrypning, en. 
addyſſe v. |. dyffe. ”Hver Bind i 
! inddyffet deligt Blun.” Pram. 
tar Natten inddyſſer hele Naturen,” 

nne t, hen, hiem⸗ 
t. biem, nede.t. we oppe t. på: ell. 
nings · Endelſen e betegner en Mærvæs 
! ell, en Bœren paa ell. i (dat. el. abl.); 
timod diſſe Adverbier, uden denne Ens 
t, betegne en Bevægelfe cl. Normelſe 
Etedet (acc.) — Gaaledes er inde: a) 
Vodſ. af ude: i Guus, itfeunder aaben 
mel. Xl Gæten er inde. Gan maa 
nu ligge inde (om em Syg.) I Dag 
et jeg inde; i Morgen vil jeg gane ud. 
» inden.) Jeg faae ham nylig gaae iud 
Jufet) og jeg troer, han entnu ev inde. 
der Skodf. af uden for. Jeg var inde i 
fen; men han blev udenfor, un fit itte 
at ſidde inde i tuen; men maatte 

t i Aloktenct. At luffe fig inde i fit 
1, paa fit Bærelfe. Stiber frys inde 

509 4 ude. 

frofjet, indefroffet. c) fiernet 
je, fra Græmdferne. Langt is 

Dybt inde i Afrifa, — figurt. 
m. Penge (itke udbefale dem e! 
for dem.) Fienden havde B 
fin Magt.) ”$an' havde £ 
og Gtæderne deri.” 1 Macu 
holde inde, holde op m. fin Ta 
brænde, v.a.2. tage cen af i 
tænde Ild paa Huſet, hvor 
Kongen blev indebrændt m. 
— indefryfe, v.n. deraf part: 

, fen, ømringet, omfrofjet m. £ 
nen ligge endcelindefrosne Fa 
indefrosne Gtib, fom Klippe 
tinge,” Zalfter, — Indehaver, 

ver — indeholde, v. a 
1, rumme; udglore (om ts 
Anfer indeholder 42 Potter. 
deholder 26 Tommer. 2. ind) 
t. Indhold, Dette Skrift indeh 
nyttige Saudheder. 3. holde 
betale, At indeholde noget 4 
— indeflemme, v.a. indflutt« 
i et fnevert Rum. Jeg fidter 
Flemt, Gan blev indeflemt im 
dene, — Jnd jen, em, 3 
”Høge inde. — indeluffe, v.a 
laaſe f. en Perfon, ſaaledes a 
omme ud, ell. for en Ting, 
man ei fan komme til den. FÅ 
indelutfede i Zaarnet. gan f 
efter fig, pg nu var jeg indelu 
indeluftet fine Bøger da han 
indeluft Plads 2: aflutt, in 
Jndelutte, et. pl. en ind⸗ 
hegnet Plads cer Marf; | 

meget betydelig Gtøvrrelfe, + 
Jndeluftet,  JIndelufning 

ningen at indelufte. — inde 
bruges fun figurl, i den Ben 
fave i fin Værge, imellem 4 
tilbage hos fig; med vibege 
lighed. At indefidde med off 
ler, Dog figes: Gan fad ind 
deſad) med mange Penge, — 
en, Gidden, — inde i fu 
fet, Den beftandige I. flader 
bred, — indeflutte, x. a. 1. 
fra bet, fom ev udenfor, inde 
indeflutter fig ofte paa fit Ba 

” holder fin Kone beftandig ind 
være indefluttet i fig felv >: 
melighedsfuld. 2. omgive, 
m. noget, ſaaledes at Udgang 
ment, Fodfoltet blev indeflutt 
viet. (jvf. indflutte, fom id, 
mært, oftere bruges.) — indej 
2) (om Formue, Penge) være 

spitalen indeftaaer i Godfet, i £ 
deriet. b) være anfvarlig, ga 
for. Gan har lovet at indebar 

— Lavnen). 2: blev omgivet. 
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Inde — Inden. 510 
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liugen. Jeg indeſtaaer for Folgerne. At 
indeſtaae f. cens Tilſtedeblivelſe. — inde⸗ 

— 

— 

ftænge, v. a. 1. indelukke i et afftænget ell. 
fnevert Rum (ftænge inde.). — indevant, 
adj. fom er vant til idelig at være inde, 
fom fommer lidet ud, — indeværende, adj. 
nærværende (om et begyndt Tidsrum.) 3 
indeværende Aar, Maaned. | 

Inden, adv. og præpos. [IIsſt. in- 
man,] 1. adv. i.det Indre, indvendi⸗ 
gen; intus. (jvf. indvortes.) Huſet blev 
malet baade inden og uden, ”Dette Slot 
brugtes da til Fængfel,; og Hev baade 
inden og uden meget fordærvet,” M. (f. 
nedenfor de fammenfatte adv. indenad, 
indenfor, indenfra, indeni, indentil, 0. fl.) 
2, præp. a) om Stedet, med Henfyn til 
dets. Adjtillelfe fra et Rum udenfor Stedet, 
ell. til et. indelutfet Rum. (fntra.) Det 
ſtete inden (ell. inden for) diſſe Vægge. 
At holde fig inden fine egne Grendſer. 
nden Retten 3: for Retten', medens den 

Holdes, f. Dommeren. " ”Den Zilftaaelfe, 
fom gives inden Retten.” (confessio jn- 
dicialis.)Y A. Ørfted. (Gunomia III. 474.) 
(En Levning af det ældre Sprogs Boining 
og Brug ere de Udtryk: inden Tinge, 
inden Gaarde, inden Døre, inden Huſe, 
x. hvor Subſtantivets Endelſe er den gamle 
Genitivus, ſom præp. inden fyrede, hvils 
tet ogſaa i Adverbierne: indenbords, ins 
denbyes; 20. er kiendeligt.) — Inden for 
Byens Grendſer. Kom inden for (ikte: 
inden) Døren. fan har'en Trsoie inden 
for Veſten. (Om Forſtiel imellem: inden 
mine Døre og inden for mine Døre, inden 
Landets Ørændfer og inden får Srændfen, 
ſ. Hsisgaards Gynt. $. 1733.) — Inden i 
Huſet findes intet Spor af den gamfe Byg⸗ 
ningsmaade, fom man uden paa endnu ops 
dager. Inden i Pbramiderne findes Grav⸗ 
kamre. Inden i Kirken ophængte man 
prægtige Tæpper, og uden paa (udvendi⸗ 

m) prydedes den med Blomſterkrandſe. 
” Inden i vort eget Bryſt — lyſer mangen 
Gang en Straale af det glædeligfte Saab.” 
Mynſter. — (Saaledes er Forftiel imellem 
inde i og inden i. Det førfte er egentlh, 
modſat uden for, og har nærmeft Henſyn 
t. en anden Gienſtands Væren i Rummet 
og fil Afftanden fra det, ſom er udenfor 
Rummet: det andet modfætteé baade uden 
paa og uden for, og hav Henſyn til det 
indre Rum ſeiv og dets Beſtaffenhed. F. 
Er. Gan var, han blev lægge inde i Sus 
"len. — Jeg fandt nogle Forfteninger inden 
i Hulen, andre uden for den. — Men ders. 
Imod: Jeg fandt dem dybt, langt inde (iffe: 
inden) i Hulen. Jeg var længere inden i 
Hulen, end han, — Jeg glemte detinde i, 
Tængft inde i Skabet. Men derimod: Inden 
i tabet ere mange Rum.) — Inden om 
2: indenfor og tillige i en Strekning langs 

N . 

' 
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Inden — Inder. 

m. elf, omkring noget. At gaae inter 
Sierdet. At ride inden om Bolden. 
Inden paa, paa den indvendige Side. 
Eline noget inden pag Doren. Det. 8 
påa. bb) om Tiden: før, før caå, & 
gere end; ante, intra. (p. Gyørgsmasi 
naar?) Det maa ſtee inden Aften. Ja 
Paafte fommer han neppe igien. Det dit 

inden faa Dage (ere forlabue), inden 
d.3. 8 Sammenſætu. art 

den ere følgende adv. dannede: inde 
At læfe indenad 3: i Bog (modſ. udenad; 1 
mindre brugeligt.) — indenborde, iz 
Borde, i Skihet; inden⸗ og sbon 
— indenbyes, i Byen; ikke uden for 
(meft fom adj. indenbyes Folt.) — ; 
digs, adv, inden for Diget. — må 
dørs, inden Døre, inde, hiemme i £a 
Gan drifter vel indendøre, men al 
udenfor Huſet. — inudentieldes, inder 
et Field ell. en Fleldſtreekning. (8. €. 5 
— indenfor, til, det Indre; det mo 

"af udenfor. Som indenfor! (tilder, = 
"beder at træde ind i Hufet, i Stuen.) 
hørte ham indenfor. Nogle flode udra 
Krebfen; Andre indenfor. — inde 
fra det Indvendige, fra et Sted, fe2 
indenfor. Døren maa opluftes måe 
— indengaarde, ade. inden fer Ga 
dens ell. Gaardspſadſens Grændfer. — 
dengierds, inden for Gierdet. — imdeni,; 
ell. detIndvendige; indvendigen. Sken 
forgyldt indeni. (Men: Inden i frei 
— indenlands, adv. inden for Lat 
Grændfer, hiemme i Landet. At rcik 
denlands. — indenlandff, adj. feæt 
hlemme i, hører til, frembringes i et das 
Indenlandftf Handel; indenlandffe Lar 
— indenom, ſ. ovenfor v. præp. im 
om. — indenrigs, inden Rigeis G 
(br. ſom adj. og er da egentt. det 
lyde Styld forfortede: indenrigſt. 
des: indenrigs Handel, Told, Gid) 
renere, inden for Gtiærene. At fc 
indenſtiers. — indentil, paa ten inte 
bøge Side, indvendigen. (modſ. udenpe 
inf. uden, 3. — indenvolds, adv. tt 
for Volden. (Kingo.) 

Inden, conj. førend, forinden. (ant 
quam. )' Inden Sol gaaer ned. JIcz ve 
ter at fee ham, inden han reiſer. at 
fan kaldes iykkelig, inden ban er tet. 

Inder, Indere — en ddjectivig 
fo „der af nogle anfees for compzr. 
nåde; men kun br. med beſt. Art, og ds 
mentrutfet t. indre, (ligeſom oꝗſaa cæ 
inderſt; f. nedenfor) i Bemerkeiſen: kr 
længere, dybere inde; ca. blot for: ie 
vendig. Den indre og den vdre Get 
Den indre Side feer endun su ud. Ni 
Ore Dele. ”Det Indre er, hvad kt 
under Overfladen; det Ydre er, head 
er paa den. Det Jndre emfatter be 

for & 

t 



Inder — Imdeſidde. 

ndvendige og det Indvortes.“ Muͤller. 
inderft.) = J Sammenſ. bruges ders 
folgende Ord: Inderdeel, en. den in⸗ 
ndvendige Deel af noget; det modſ. af 
deel. 5nderfald, gt. t. Skibs: et vift 
eXougværf, Inderfladt, en. indven⸗ 
lade. Inderkiortel, en, K. fom man 
m. under en andens modſ. Overs 
l. (N. Mid. Aalborg) Inderſaale, 
en inderſte, Foden nærmefte Saale i 
og Støvler; Bindſaale. Inder⸗ 
en. den Side, ſom vender indad. 
fat: Yderfide, Udſide.) Indertoi, ef. 
ſom ev til Bekledning, ſom ſidder 

uf. andet Reiz Dret. Indererme, 
Erme ier Kleedebon. der bæres: inden 
andet, = Ligeledes bruges Indre fr 
R. dog ei med ubeſt. Art, Huſets In⸗ 
ell. det Indre af Huſet. Menneſtets 
e. Siælens Indre. ”Ømhed aanded 
af hans Indre?” S. Staffeldt. ”Ci i 
ng morke Indre, der hvor ingen 
ener tindre. J.'£. Hellberg. "Hvor 
gen ind i Lundens Indre fig flynger É 
tet Etiul.” J. Smidth. ' 
nderlig, adj. 1. egentlig: indvendig, 
ortes, ſom er inden for, inden i noget 
er denne Bemerk. neſten udengelig. 
giv, om jeg imellem lidt fodg dig fys 
leg ev det inderlig ei.” Bagg. Thora. 

Ing; hvor dog figelaa godt, og hellere, 
de have ftaaet indvortes.) . 2. (efter det 
innig.e) ſom kommer fra Menneſtets 
re; virkelig, levende, hiertelig, dybt 
En inderlig Kiærlighed, Hoiagtelſe, 
rovelſe, Glæde; Den inderlige, for⸗ 
ige, i Kaad og Daad ſamvirkende For⸗ 
ig.” Mynſter. Det er mit inderligſte 
ke. »At vife, hvor inderlig vi onſtede 
ſtetligne, om tife opnaae dette Mønfter.” 
Set, — adv, Han havde hende inderlig 
» — Jnderlighed, en. ud. pl. Hierte⸗ 
ed, Dprigtighjed, fand og levende Folelſe. 
jnderſt, adj. super!, af (indere eller) 
te fom er længft, dybeſt inde. De ins 
fe Verelfer. Rigets Inderfte. Det kom 
hans Hiertes —28 »Din Lov er 
Ut Inderſte.“ Pr. 40; 9. (jvf. Indre, 
et inder.) — adv. inderft i Stuen, i 
len. “Inderſt er det, fom er meft 
nt fra Overfladen, eller Udfiden. — 
naindre Dør ev nærmere lidgangen, 
ten inderfte Dør; men alt det Indre 

fatter tillige det Inderfte. Et Menne⸗ 
Indvortes elev Indre er tillige dets 
derſte; thi Ait er her uſyaligt.“ Måler. 
Inderſte, en. pl.-r. den, fom p. Lan⸗ 
ſidder til Hufe, boer til Leie, enten 
en Gaard id; Nidber, mand eller Huusmand; en 

ånde dde, inde utte inde aae, m, fi. 
Wenfor under lut ” ſt mf 

511 - Indfald — Jndfed. 

Indfald, et. pl. df. 1; en Flendes 
Indbrud, Indtrengen i et Land. De Svens 
free z: i Norge, 2, en pludfelig opſtaaet 

anfe; Mening, noget, fom uden Cfters , 
tante Tinder cen i Ginde, ”Ret fom jeg 
fom ud i Luften, fit jeg et Indfald. ? 

Hold. (Barfelft.) ”En Tanke, hvig Ris 
melighed er enten ingen, eller. ffte prøvet, 
fan faldes et 3.” Sporon. 3. en uforbes 
redet Bittighede Yttring (dog altid med 
Sillægsord.) Et vittigt, artigt, bidende J. 
Gan har undertiden gode Indfald. (En 
Jndfaldsfræmmer >: den, fom alt f. hyp⸗ 
pigen Tommer frem med Indfald. Rahbek. i 
Fortæl. I. 5.) . 
Jndfald, et. Subſtantivetet. falde ind 

br. ef i egentiig Bemærf. men deraf haves 
1 det mathemat. Konfifprog de UdtrøÉ: . 
Indfaldslod, Cathetns; Yndfaldspuntr, 
punctum incidentæ; Indfaldevinkel, an- 
gulus iucidentiz. ' 
Indfalde, v. n. (ſ. falde ind.) bruges 
aldrig i egentlig Bemerk. og fielden for: 
indtræffe, (Nytaarsdag indfalder i ar p. — 
en Søndag) ell. for: indbryde 2: tage fin 
Begyndelſe. ”Den indfaldende Nat nedte 
dem at blive hvor de bare,” Wandal. (Min⸗ 
desm. IT. 194.) — Derimod part. indfalden. 
1. ſom ev falden ind, ſtyrict omkuld, ifær 
indad. En indfalden Bæg. 2. indſvunden, 
mager, ſom har miſtet fit Huld. Mager og 
indfalben i Anſigtet. Indfaldne Kinder. 

- Indfalfe, v.a.1. fælde el; føle ſammen 
ell. ind i, v. Hielp af en Fals. At indfalfe 
et Ark i en Bog. At indfalfe et Giytte 
Træœ. — Deraf: JIndfalsning, en. ER 
" Jndfange, v. a. 1. fange, cl. fdae i fin 
Magt den, fom er undlsben ell. ſluppet ud. 
At indfange en Bifoærm; indfange borts 
lobne Slaver. 

Indfare, v.n 3. f. fart ind. br. kun 
i Zalemaaden: At komme indfarende. Han 
kom indfarende (ell. farende ind) i Stuen.“ 
Da Skibet kom indfarende i Havnen. 
Indfart, en. 1. Gierningen at fare ind, 
løbe ind, brage ind. En ſtor Folkeſtare 
Jedfagede ham v. hang J. | Graden. Stis 
ber ftødte paa v. dets J. (Indſeiling) i 
Havnen. 2. Bei, Adgang, Indløb for 
Stibe. (f. Indlob.) Denne Havn har'en 
ſmal Indfart. 

Indfatte, v.a.1. omgive, indflutte m. 
en Rand ell. Ramme. At indfatte en Diaz 
mant. ASDdelftene indfattes fædvanlig i 
Solv. At indfatte et Billede i en Solv⸗ 
ramme. — Jndfetning, en. pl.-er. 1. 
Gierningen at indfatte, 2. det, hvormed 
noget er indfattet cl. omgivet. Et Billede 
m. koſtbar J. Indfatning om et Bloms 
ſterbed. 

Indfed, adj. fed indeni; giennemfed. 
(V. 6, Ordb. Dec. Mag. II.326.) 



.Indfile — Indfore. | 2 . Judfragt — Jndføre. 

— Indfile, v. a. 1. bringe ind i v. HlelpdIndfratzt, en. Fragt ind til et Se 

blande imellem paa en paſſende Maade. ridning, Dbligation, == imdfriclig, 
Denne Fortælling har han ſmukt indflettet fom kan indfries. — Ind fricife, en, på 
i fit Gtrift, ”De Meninger, ſom faldes de Indfroſſen, adj. v. br. i dagl. 3 
erſtende, fordi de ere indflettede i de Fles (men neppe tiat) for: inder 
er nber”Synfter. — Jnådfletning, en. — —æã —ùÂ — Derimed 

Indflikke, v. 2. 1. (meſt fig. i dagl. X.) tigete: Stenen var indfroffen i Sim 

t. det Paſſende. Gan har indfliffet mange JFndfulgt, partic. af det itte brus 
uvedkommende Ting i Bogen. Dette er ind — blev indfulgt til Ba 

"1 møget, han felv indfliffer i Fortællingen. en flor Skare. 
— Deraf: Indflifning, en. Indfelde, v.a.1: 2. f. f. fælde, 5. $ 

I flyvende. Jndfoie, v.a.1. bringe ind i og 
Indfalde, v. 2. 1. folde noget indad, v. Gammenfsining. (8. &. 9.) ”3 

- lægge en indadbelet Fold paa noget. 2, fore Bygning, Hvor alt Sværende 
fætte (Kreature) i Fold. (V. 6. 0.) nd føirt, i den vide, frie Namt. Sta 

Jndfordre, v.a.1. indfræve. 2. ind⸗ f — fom oftere forefonnmer, 
falde, opfordre fil at møde, — Deraf: (fe føre ind.) åt inde, g Bora) ml 

den, At indfose fig mod Kulden. Drengen gen. 3. foret Brug. Atiudſere xoc Gl 

e, et nyt Sprog. 4, frånføtg, indsat 

v 
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JIndfore — Indgang. 

bruger undertiden at indføre Vers 
mn” Prædiken: 5. ſtrive indb, føre til 
ide At indføre en Poft i fit Regu⸗ 
…… At. indføre et Brev i Copiebogen. 
(om Skueſpil) fremſtille i, anbringe. 
miſte Digtere have undertiden indføre 
clige Perſoner 1 deres Lyſtſpil. 7.1 
føroget: tilegne Skyldherren en Deel 
Styſdnerens Gods, i Mangel af. rede 
ige; gisre Udlæg i Skyldnerens Cien⸗ 
1. *Sagſogeren kan og lade fig indføre 
tt, fom den Skyldige arvet haver.” D. 
. I. 24.30. "Haver Nogen fig i en Af⸗ 
gene Jordegods — ladet indføre,” V. 
7. — —RE en. Gierningen at 
føre, i Alm. ef. ifær I Bemark. 2-6. 
Jndførfel, en. 1. Gierningen at føre 
v8 og Barer ind, (f. indføre, 1.) Ind⸗ 
fel af fremmede Varer. 
ſelstold. 2. den Retshandling, at fors 
re fig en Skyldners Eiendom efter fore⸗ 
1ende Dom og Udleg. At giore J.i eens 
. Da ſtal Indforſel og Udieeg ſtee, 
ſt i det næfte- Gods.“ D. £. I. 24. 25, 
ager Nogen Nam el. Indførfel i anden 
ande Gobs.“ V. 6.9. Deraf: Ind⸗ 
felsdom, m. (D. Lov. I. 24. 28.Namés 
m.) ” Jndførfelsforretning , en. Udføs 
ſen af den Retshandling, hvorved Ind⸗ 
ſel ſteer, og ſammes ſtriftlige Optegnelſe. 
Indgaae, v. n. 3 indgik, (er) indgaaget 
dganñgen.) 1. i den egentl. Bewmerkelſe 
cz: gaae ind) forekommer det vel i æls 
: Str. og i Bibeloverſ. ſamt undertiden 
stere Stiilz men ellers neppe, ell. tun i 
rtic. ”J, ſom indgaae ad diſſe Porte.” 
c. 7. 2. ”Da han var indgangen i Huſet 
Folket.“ Marc. 7. 17. ”At tigge Almiſſe 
dem , fom indgif I Templen.“ Ap. G. 

2. 2. figurl. komme ind med, indgive. At 
dgeace med en Foreftiling t. Kongen. — 
dgeaende, part. (f. gage iud, 2.) I ind: 
sende Uge, med indgagende Maaned (3: 
"fifommende, begyndende.) Jndgasende 
arer 2: Barer fon indføres. 
Indgaae, v. a. 3. indlade fig i, flutte 
2 Forbindelſe.) At indgaae en Pagt, Fors 
ing, et Forbund, Forlig med cen. »Et 
amfund, der fan indgaaes og ophæves 
er Behag.“ Mynſter. (Præb. 1823. If. 
2.) At indgaae RXgteſtab fn, gen. Diſſe 
faar vilde han ikke indgaae. 
Indgang, en. pl.-e. 1, Gierningen at 
ae ind, Indgaaen. 3. og Udgang gien⸗ 
m en Port. — Uegentl. a) Adgang. At 
ve fri J.til gen. b) Bifald, Fremgang. 
ang Forſlag, Foreftilinger fandt ingen 
.hos Minifteren, Collegiet. »Taler jeg 
vens Ord, og jeg finder Indgang hos 
9.” Mynſter. 2. Øtedet, man gaaer el. 
mmerindtglennem; Aabning, Munding, 
ør. Dovédindgangen t. Giottet. ”Meden 
ider diſſe Kamre var Jndgangen fræ den i, Eangebek.) 

Danfet Ordbog. I. 
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Deraf: Ind⸗ 

| Indgang — Indsreb. 

i y 
Øften.” Ez. 42. 9. »Den er en flor Stab. 
ved Indgangen til Landet?” "1 Macc. 5. 46, 
Stbraltar ligger v. ——— Middel⸗ 
havet, 3. Begyndelſe. Bed 
vets forſte J. 4. Indledning t. en Tale, 
Prædifen. ”Den Indgang var for lang.“ 
(P.Paars.) Indgangspenge, pl. det ſom. 

betales for at blive indiadt paa et Sted, 
m.m. Indgangoret, en” Rettighed til 
J. til et Sted. 
S. fom giver Ihendehaveren ndgangerete 

6.0.) Jndgangstale, en. Zaley om 
cen holder v. ct Embedes Tiltrædelfe ell. d. 
Langeb.) Indgangstold, en, b. f. f. 
ndførfelstold, 
Indgield, en. ud. pl. Gield, ſom ſtyl⸗ 

des til et Vo, ”Indgidld og Udgield.“ D. 
Lov. V.2.21, ” i 

Indgiemme, v. a.2. glemme inde 4 
Guus. (Langeb.) Snarere: indegiemme. 

Indgienne, v. a, 1. ſ. zienne. At ind⸗ 
gienne Qvcget. 

Indgierde, v. a. 1. 
m. et Gierde. At indgierde en Mark, Skov. 
— Deraf: Indgierdelſe, en. ” 

Indgift, en. pl. —er. "det, ſom gives 
ind, ifær: ſaameget af et Legemiddel, ſom 
p. eengang indgivet. (Dofis.J En Indgift 
af to Unſer. | 

rets J. Li⸗ 

ha) 

Indgangsſeddel, en. 

indelukke, indhegne 

Indgive, v. a2. 3 (f. give ind. At indgive 
fig i en Munkeorden. HEGitfeldt.) 1: five 
Ind, levere ind, At indgive en Anſogning, 
et Forflag, en Klage. 2. bringe cen paa 
noget, indſtyde, bibringe. ”&gm 
mig den Folelfe indgev , at det ér ſtolt at 
være født i Norden,” Grundtvig. ”Denne 
Roes, din Elſtov dig indgav.” Rahb. At 
indgive cen et Anflag. ”Kun Overbeviis⸗ 
ning formaaer at indgive os Agtelfe f. en 
hidtil mistiendt Perfon.” Birkner. — Heraf: 
Indgivelſe, en. 
delfe. At giere noget efter en Andens 3. 
En guddommelig Indgivelſe. 2. noget 
fom indgives, indleveres. Efter min 3. til 
DVvrjigheden. (I denne Bemærkelfe bruges 
Safaa, ifær I Embedeftiil, Indgivende.) 
— Indgivning, en. i Alm. Gierningen, 
af give ind, Indgivniug af Lægemidler. 
Indgnide, v. a. 3 (f. gnide.) bringe 
noget ind i v. Gnidning, At indgnide en, 
Salve i Huden. — Deraf: -Indgnidz 
ning, en. 
So rave, v. a. 3. bringe ind tv. Grav⸗ 

ning ell. Udgravning. (jvf. udgrave.) At 
indgrave Figurer i Staal, Indgravet Års 
beide. Indgravet Skrift. (Gir. 45. 20.) 
Ræven hår indgravet fig i Hsien. — 
figurl. dybt indgravet (bevaret) iErin⸗ 
dringen, Hukommelſe. 

Indgreb, et. Indfnit, indſtaaret Hul 
i en Ting, fom tiener til at gribe og holde 

(3) 

tidligt - 

1. Indſtodelſe, Tilſtyn⸗ 

AJ 

⸗ 



Indgreb — Indhed. 

Indgreb, et. Sy ſ. Skade, Krænfelfe, 
Forurettelſe. ”Indgreb af en ſelvraadig 
Silſlie.“ O. Guldb. (G. pift. II, 230.) At 
giore J. i eens Rettighed, Embede. ”Da 

giorde han beftandig Indgreb udi Bondens 
Ret.” Ohlenſchl. (Hakon $.) “En Stat — 
der maatte lide eet Indgreb i dens Næs 
ring og Grendſer efter det andet.” J. Bone. 

»Er det fordi — vi frogte f. ethvert Ind⸗ 
greb i Lovens Herredomme?“ Mynſter. 

Indgribe, v.a. ſ. gribe ind. — Ind⸗ 
gribning, en. Et Diuis J. i et andet. 

Indgroe, v. n. 1. (er.) egentlig: groe 
ind i, groe tæt i hinanden. Træerne tre 
indgrocde I hinanden. figurl. indgroet 3: 

længe tilvant, rodfæftet, Et indgroet Had. 
Jndgrocde Fordomme. ”Det var dem en 
indgroet Bane.” Guldb. (8. Hiſt. L 767,) 
"tigeguldigheben derover er faa indgroet 

, med Banen.” Baſtholm. 
Indgreændſe, v. 2. 1. indſtrænke, fætte 

Gtœndſer om eller for noget, (Kingo.) 
Saa maa den' éne endelige Mulighed 
fætte Skranker for den anden, den ene ind⸗ 
rændfe den anden.” Eilſchov. "Hvorvidt 
eres Magt var indgrændfet af Lovene, 

har man ikke fagt 06.” O. Guldb. (B. pift. 
II. 229.) At indgrændfe (afgrændfe) en 
Mark. »Man indgrændfede diſſe Eien⸗ 

domme v. viſſe Markeſtiel.“ Gulbberg. — 
Deraf: Indgrændsning, en. 

Indgroft, en. pl. er. Groft, fom er 
inden for noget, inden for ct Gierde. 

Indgrofte, v. 2.1. indhegne, adſtille 
ve Grofter. At indgrofte en Mark. — 
Deraf: Indgroftning, en. 
i Judgyde, v.a.3. f, gyde, — 2. figurl. 
give, bibringe, At indgyde een Haab, 

.”Freft, Tillid. “Skulde denne Kiærlighed 
ifte indgyde ham Lyft til at adlyde ogfan 
denne Befaling?” Baſth. »Forſt Evighe⸗ 
pen dig ſtal Troſt indgyde.” Pram, 

Jndhage, v. 2.1. fæfte en Hage i noget; 
føfte éen Ting i en anden v. Hielp af en, 

ge. 
Indhale, v. a. 1. ſ. hale, 1. At fudhale 

et Toug. “Hvor ſnart m. lette Baad var 
Skibet at indhale.“ Veſſel. — Deraf: Ind⸗ 
haling, en. Seilets Indhalingz. 
Indhamre, v. 2. 1. bringe ind i ved 

Hammerſlag. At indhamre et Marke i 
noget, — Deraf: Indhamring, en. 

ndbarve, v. a. ſ. nedharve. 
Indhave, et. d. f. f. Indbo. (fieldent og 

næften forældet.) " . 
Jndhavn, en. pl.-e. favn, fom ligger 

indenſtiers, ell. inden i en Fiord og ſaa⸗ 
ledes, at Havet ikke ſtaaer lige påa den; 
modſat: Udhavn. 
Indhavne, f. havne, v.n. 
Indhed, adj. indvortes hed; giens 

nemhed. (Moth.) 

s14 Indhefte — Jadis. 

indentii. Strandbakken er indhulet af fe 

ſtaffenheden, at være indhuul. 

Judhefte, v. 2.4. (jvf. ce.) bringe 
ind i v. Heftning. At — et left 
i en Bog. (Derimod; at e en 
— Indheftning, en. ELøfe Kobberes J. 

Indhetgne, v.a. 1. omgive, indeiakke 
med egn. At indhegne en Mark må 
levende Gierder, "Store Sletter, ſom Is⸗ 
gen indheguer, beſager eller bebogger. 
Sneed. 85 Nogen Mark, ſom ci må 
Gierde ell. Groft p. nogle Steder 
net ev, men med Aa.” D. Lov. III. 13,41 
— figurl. “Hvor ubeſtegne Klipper 
hegne Fred.” Evald. = JIndbegning. 
1. Gierningen eat indgegne. 2. frga em 
en Mark. Dvæget har brudt iglennem In: 
hegningen. — Indhegningsgroft, cz. 6. 
fom tiener til Hegn. 

Indhente, v. a. 1. (ſ. hente.) 1. 20x 
cen, fom er forud. Han var aft faa la 
forud, at vi iffe kunde indhente ham. 
bringe t. Veie v. Anmodni 

tavle. Indholdet findes d. End 
gen. = s8 34 

hoire Flsi. rt 
Indhutzge, v. a. d. f. ſ. hugge fæd i 

tranfitiv. Bemarkelſe. At indhbuggeVoske 
ver i Steen. — Deraf: Jndbugning, ea. 

Indhule, v.a.1. bule noget inder d. 

vet. (8. 6. O.) — Indhuulning, en. Sie 

ningen, at indhule noget. 
Indhuul, adj. huul indab, haalcch; 

concav. — Indhuuihed, en. ud. 8 

Indhuus, et. pl. = huſe. Stachest 
Huus p. Landet, fom Familier beer; Å 
Sodfætalng til dbuue, (Decen, Sag. L 
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Indhbalbde — Indkalde. 515 Indkalde — Indkline. 

dhHvelve, v. a. 1. bedeekke ell. indſlutte f. Politiretten. At indkalde Soldaterne t. 
Rum) indentil m. Hpolvinger. Gt inde deres Regimenter. Indkalde Arvinger efter 
elver Rum: (8.6.2.) . en AXfdød (i Aviſerne.) b) figes det om 
indhylle, v. a. 1. fvobe ind i, lade de Studenter, der efterat have m. Udmærs 
er bedæffes m. Klæader ell. andet Skiul. kelſe giennemgaaet, eh Examen, indkaldes 
indhylle fig i fin Kappe. Hun var ind⸗ (navnligen fremkaldes) og offentlig bersm⸗ 
ler fra Hoved til Fod. »Et romantiſt mes. — Deraf: Indkaldelſe, en. J. i 
ir — der halv indbyller, halv fremhæs Aviſerne. At møde efter Indkeldelſe. 
be kraftige Ledemod.“ E. Hauch. — 

cl. Denne Sag er endnu indbyllet-i et 
: Dørte. "Overgangen i det tilkom⸗ 
tde Liv er indhyllet I Mørke for 06.” 
miter. »Skiebner, ſom indhylle Mens 
ets Vei i Mørte.” Samme. 

Indkaſte, v. a. 1. ſ. kaſte ind. De inds 
kaſtede Bomber. (At indfafte 3: indgrøfte 
en Mark. fielden.) — Indkaſtning, en. 

Indkig, et. ud. pl. Leilighed f. at kunne 
fige cl. fee ind. At have Indtig i Naboens 
Gaard. (dagl. Tale.) zjndhende, v. a. 1. overgide i eens Hœn⸗ 

Dr noget fomme cen til Sænde, (8. in Jmdtigen, en, ud. pl. Gierningen at 
e in e . 9 - ' ” i 

Jndhænge, v.a.1. ophænge noget inde Indkile, v. 2. 1. drive Kiler Ind, eller 
uns, ſom før hang ude. Alt Tolet maa noget, der er dannet ſom en Kile. At ind⸗ 
mat imdhænges | Aften. 
Indbeft, en, ud, pl. det, ſom indbes 
, eft, Afgrøde. (BB. 6.9.) 
Jndhafte, v. a. 1. bringe Sæden I Guns, 
re Gæden i Laden. Moth.) Bygget ere 
i Færd med at hofte, og Rugen fif vi 
hoſtet i Saar. (Ligefom hofte br. om 
itlige Markarbeider, ſom høre til at 
vre, torre og bierge Bæden: faaledes 
ho ſte ffær om at føre Cæden hiem og i. 
us; Hvorfor man undertiden m. dette Ord 
aa forbinder et Bibegreb om, at Hoſten 
tilendebragt, og bruget det absol. De 
rflefte Bønder her i Egnen håve ind⸗ 
het.) == Deraf: Indhoſtning, en. (f. 
rt. . 

Sndicuer, en. pl.-e. Cen, fom har 
mme i (Oſt⸗ el, Befts) Indien, ſom er 
t af indiſte Forældre. — Indianerinde, 
. gt indig Fruentimmer. lindianſt, ſ. 
fg 0 

Indigo, en. Et.blaat Farveſtof, der 
des af adſtillige Planter (af Slægten 
digofera.) = indigoblaa, adj. fom har 
1 blaae Farve, der frembringes ved J. 
digo plante, en. P. ſom giver Indigo. 
Indiſe, v. a. 1. bringe (et Skib) ind i 
ton giennem Iſen, ved at hugge den op. 
indife et Øfib fra Rheden. — Deraf: 
diisning, en. . . 
—— ſom ér fra Indien, tils 
rer cl. fommer fra Indien. (Ogſaa: 
ianſt: dog er det førfte mere brugeligt.) 
Individ, et. pl, er. (af Laf. indivi- 
ts.) en enfelt, i fit. Bæfen fuldſtendig 
færffilt Gienſtand af en vis art eller 

lægt. (Fr. Individe, SGærvæfen. v. Aph.) 
Indjage, v. 2.3. f. jage. — figurl. At ind⸗ 
ge cen Frygt, SÉræf 3: bibringe, fætte 
ni Sfræf 
IFndkelde, v. 2.2. f. kalde. (At kalde 
n ind fra Gaden.) — Uegentl. a) fordre, 
cen ſtal møde, enten f. Retten cl. ved 
det Møde. At indkalde (indſteevne) cen 

File et Stykke Zræ. Rubinen rod, ind⸗ 
Filet I Klippeſtenen.“ Ohlenſchl. (Nord. 
Gud. 155.) — Deraf: Indkiling, en. 

Indkitte, v. 2. 1. fæfte ind m. Sit. At 
indfitte en Rude, et Stykke Glas. 

Jndfiæde, v. a. 1. figurl. bringe flere 
Ting'f en nøle fammenhængende Forbin⸗ 
delfe, At indFjæde et Gyørgémaal i et 
andet. ”JIndtiæder ikke hver Art af levende 
Væfener fig i den anden?” TZ. Rothe. — 
Deraf: Yndfiædning, en. »Alle Delenes 
Jndtiædning i hinanden,” T. Rothe. (Hat, 
Betragtn. ll. 8.) 

Indkiob, et. pl. d. f. 1. Handlingen 
at kisbe el, indkiobe. At giore J. til Huus⸗ 
holdningen. Det hav koſtet ſaameget af.(1) 
førfte Indtiob. 2. det, ſom kiobes, fom er 
indkiobt. Dette cer mit hele Indkiob. = 
Indkiobspriis, en. den Priis, hvorfor 
man har født noget. At fælge noget for 
Indkiobspriſen. 

Indkiobe, v.a.2..(f. kiobe ind.) kiobe 
enten til eget Forbrug I Huusholdningen, 
U. til Udſaig i mindre Dele. Jeg har ind⸗ 
iebt Brænde til Vinteren. At udfælge de 

Barer, man har indkiobt. 
Indkiore, v.a.2. føre ind paa Vogn. 

At indfiøre Korn, (intrans. At komme 
indkierende. 

ndkiorſel, en. pl.-er, " 1. Gierningen 
at kisre ind. Kornets J. 2. Sted, hødr 
man kan kiore ind. Der er ingen god Ind⸗ 
tiorſel til denne Gaard. J 

Indklamre, v.a.1. indflutte noget (i 
Skrift cl. Iryk) imellem Klamre ell. Has 
ger. Det Indklamrede er Tillæg af Udgis 
veren. — Deraf: IndFlamring, en. 
Indklemme, v. a. 2. klemme, trykke 

noget indad, Indklemt Brot. (forſtiell. fra 
indeklemme.) — Indklemning, en. 

Indkline, v. a. 1. (ſ. Kline.) bringe ind 
imellem, fæfte i v. Klining. Ar indkline 
(ktine) Leer i Sprækker, Ridſer. Indkline 
et Blad i en Bog. — Indklining, en. 

(33*) . 
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Indklippe — Indkomme. 516 Indkomſt — Indland. 

Jndklippe, v. a. 1. (ſ. klippe.) At inde 
i noget. 

tdflæde, sv. a. 2. 2) At indflæde en 
Nonne 2: hoitidelig iføre hende den beftemte 
Dragt, og indlemme hende blandt Klofters 
ſoſtrene. b) figurl. foredrage, fſortelle, 
fremfærte noget uden af bruge de egentlige 

cd og Udtryk, eler paa en formildende 
Maade. 
Fortælling. 

At indtlæde noget i en Lignelſe, 
Grekerne imdflædte Alt i 

lærerige Fabler.” Schytte. ”De indklædte 
Alt i Billeder, og hyllede Sandheden ind 

i Fabler.” O. Guldb. "De Billeder og Ligs 
neiſer, hvofi den indflæder fine Lerdom⸗ 
me.” Munfter. Gan føgte at indflæde det 
ſorgelige Budſtab faa godt hqn kunde. — 
Indklædning, en. pl.-er. 1. Gierningen 
at indtlæde ta ) 2. indflædende, billedlig 
Fremſtilling el. Foredrag. ”I Stedet for 
at fige fine Tanker lige ud, begyndte han 
at tænfe p. en Fortale, en Indledning, en 
Indklædning.“ Rahbek. ”Diffe Grunde 
indeholde det ſamme, under en ſandſelig 
Indklædning. Birkner. 

Indknibe, v. a. 3. egentlig: knibe eler 
klemme ſammen, i ef mindre Rum; figurl. 

Undſtroœnke. At indknibe fine IUdgifter. ”Cfs 
terat han havde indknebet Fienden næften 
t. denne ene By.” Kampman. En meget 
indkneben (trang) Bolig. ”Da diſſe førfte 
Wenneffer — viſt ikke have været fornsiede 
med at boe faa indknebne, fom vi.” O. 
Guldb. "Den jordiſte Nsedtsrfts, Hiertet 
iudknibende og kummerfulde Tieneſte.“ 
Mynſter. — Deraf: Indknibning en. 

Indknuge, v.a.1. knuge, trykke noget 
indad, ell. ſaaledes at en Fordybning frem⸗ 
bringes. i : 

Jndfnytte, v. a. 1. ſ. nytte, At inds 
knytte (Enntte) noget i et Terklede. (At 
indkuyttes i Forbindelſer. 3. 6. O.) 

Indkoble, v. 2. 1. dele i Kobler. 
indkoble en Mark. (V. S. O.) 

Indkoge, v. a. 2. a) formindſte v. Kog⸗ 
ning, bortkoge. At indkoge noget til Halv⸗ 
delen. b) neute. indfvinde ved Kogning. 

, Man maa [abe Saften indkoge (foge ind) 
til det. Oalve. — Deraf: Indkogning, en. 
Indkomme, v.n.3. 1. egentl. (f. komme 

ind.) ”De fangede ham og alle dem, fom vare 
indkomne m. ham,” 1 Mac. 12.48, 2. ind⸗ 

' finte fig m. noget, fremkomme. (fork. fra 
Fomme ind.) pan indkom med en Begie⸗ 
vidg t. Ovrigheden. okerend han noget f. 
Medhielperne lader offentlig indkomme.“ 
D. Lov. II. 9. 6. At indfomme med en Ans - 
føgning, Klage. Hans Beretning er ꝛndnu 
ikke indkommen. 3. yvdes, betales. Pens 
gene, Skatterne ere endnu ikke indkomne. 
3. tilſtunde, foretaae. I Ugen, ſom ind⸗ 
Fommer. (dagl. Tale.) Daſaa: i indfoms 

i mende ilge, Maaned. 
P- 

ges.) 

Skat, ſom paatægges Statéborgerne af & 

(G. 6. 0.) egentt. d. ſ. ſ. Frænge. 

at 

flg med. Af indlede fig i Da hnt 

Bet, ſom er dubelt inde, 

— . 2 . 
Indkomſt, en. pl; er (der ofte krat 

1. den égentl. Bemærfelfe: Gi 
ningen at komme ins (f. Gr. fane * 
komſt i Stuen), er næften ikke brugs 
ſtiondt ganffe ſprogrigtig. 2. hvat ze 
har i Indtægt,- hvad der indfommer | 
privat eller offentlig Kaffe. (Indfomn« 
ſom hyppigen findes j D. Bibel og ef 
Skrifter er forældet.) Ctatsindfomte 
Ut have betndeliges ſikkre, uviffe Indkon 
fler. »En Fyrſte er ikke allene rig v. is 
Jnåfomfter,” Schotte. (jvf. Indt 
Indkomſt ev den rene ell. ſikkre Indeg 
ſom cen har; og Indkomſt br. terfor | 
tid. om'en Embedsmands lønning. A 
taler iffe om Ambedets Judtægter, mx 
om dets Indkomſter (ell. uviffe Indtegu 
Den Indkomſt, Cieren har af er Gan 
et langt mindre end Indtægterne af fore 
den; førft naar Indtœgt og Udgift er ben 
menholdt, fan man ſtianne Indkomnn 
Selsb.“ Miller.) — Indkonſiftet, 

i Forhold til deres aurlige Indfomi. 
Indekredſe, v. a. 1. indflutte måde 

Kreds, indringe. Et indkredſet Sted. 
Indkrog. en. pl. Je. Gu flialt re 

Afkrog. (Tangebek.) 
Indkrybning, en. 1. Sierningca 

krybe ind; Indkryben. 2. Indſoinder. 
krobe ind.) 

Indkrympe, v. a2. 1. b. fof. Irympi. 
S. D.) — Deraf: Indkrympning 7. 

Indkrænge, v. 2.1. frænge mogetirte 

ndktkræve, v. a. 1. krerve noget, ke 

indbetales. At indkræve Skatter, Me 
ſtaaeyde Gield. — Deraf: Indkravning 

Indlaan, et, pl. d. f. Lean af Irit 
b. f. ſ. Laan;' i Mobfætning til Udlee 

[| Langebek.) - 
( Indlade, v. ↄ. og recipr. 3. 2) saft 
Adgang t. et Sted, lade gane ind. Fre 
dere aabnede Porten og i | 
Der indlades flere Tilſtuere, end Fer 
tet fan rumme. ”Deels v. at indlede ks 
danne, ſom komme f. ſildig, midt kue 
fig.” Rahbek, b. recipr. give fg 16 
med, begynde paa, give fig af må, 
binde fig. At indlade fig i en onkel! 
Foretagende, i Xgteſtab, i Gamfat 
cen. Han har indladt.kg med ct ber" 
Fruentimmer, Gan er iffe værd at ind 

(Baggefen.) Dette Tifénd,. dife KE 
fan jeg ikke indlade —A— 
delſe, en: det, at indlade el.at 

Indlade, v.a.I. b.f. fløde. * 
At indlade og udlade (offeret Elu 

bek. 
Bet Stand, et. pl.-e. deg Dedl dl 4 

fængkt fre TT 
ſterne. Mange af Jud om” 



— 

aldrig til Kyſterne. — Indlandshav, 
Et af Land ganſke omgivet Hav;, en 

get ſtor Indſe. (T. Rothe.) 
Indlede, v. a. 1. føre ind. (ſ. lede.) 
in var faa fvag, af han maatte indledes 
salen. — Abdindlede en Barſelkone, Kirkes 
ags kone (faldes den Skik p. Landet, at 
æften wodtager og tiltaler Barfelqvins 

ming, en. pl.-er. . 1. Er Barſelkones 
Bandeté Indledning (cd. Indleden til) 

raden. 2, Forberetelfegtil et Skrift; 
rt udvikling, Grundrids af en Lære 0. 
idenffab. En Indledning t. Philoſephien. 
nåledning til ct Strift. X 
Indleie fig, va rec. 1. leie fig en Bo⸗ 
H hof. nøgen, I et Huus, At indleie fig 
ler leie fig ind) hos en Bonde, paa et 
trtehuué., . 
Indleire fig, v.rec. 1. ſ. leire fig: At 
dleire fig meflem Biergene. (Langebek.) 
Indlem, et. ſ. Indvold. "i 
Jndlemme, v.a. 1. optage fon Medlem 
t Samfand. At indlemme cen Provinds 
Riget. “Almuens Weninger ; fom Poe: 
ne havdetudfmyftet, log Philofopherne 
dlemmet i deres Lærebygninger.” Guldb. 
forene m. et ſtorre Heelt. At indlemmes 

tt Selſtab, ien Familie (v. Svogerſtab.) 
Bi forandre ikke dor Natur, fordi vi ind⸗ 
mmea i de konſtige Soelſtaber, fom vi 
[de Stater,” Schytte. figurl.“ Fienden 
er i vort eget Hierte, og er molemmet 
sort eget Kisd.” Baſtholm. — Indlem⸗ 
elſe, en. Indlemmelſe i ct Samfund. 
Indlevere, x. a. (indgive.) f. levere. 
Indlitzgende, adj. — ei brugelige 
dligge.) fom ligger inden i noget. Ind⸗ 
zgende Skrivelſe 
Indlime, vr:a.1. feſte ind i ved Liim. 
indlime et Blad I en Bog. 
Indliſte, v.2.1. (f. lifte ind.) At inds 
te forbundne Barer. ”Intet faa ſtummelt 
engfel, hvor ikke en enkelt Solſtraale 
ide indlifte fig.” Baggefen. 
Indlodde, v. 2.1. fæfte ind i 6. Lod⸗ 
ng, v. at lodde, At indlodde et Blikter 
t andet. 
Indlodſe, v. a. ſ. —8 — Indlods:⸗ 
83 en. pl.-er, Sierningen at indlodfe 
Skib 

Fndlokfe, v. 2. f. TofPe (inð.) 
Sndlukte, et. (indlukt, indhegnet Mari 
maadelig Storrtlſe.) ſ. Indelukke, uns 
r inde. … 
Indlukke, V. a. 1. indhegne; d. ſ. ſ. 

He ind, b. At indlukke fin Gaard med 
antevært. (Derimod: At luffe cen ind 
nnem Bagdaren. Dog i partic. Da han 

2 
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Indlukke — Indlob. 

itte kande blive indlukret, ell. lukket ind, 
gik ban fin Vei.) J 
Irziee v. a. 2. ſ. lyſe ind. Han blev 

indlyſt (lyft ind) af to Tienere. 
Indlyſende, adj. v. [det T. einleuch⸗ 

tend.]: om noget, der mundtlig ell⸗ ſtrift⸗ 
lig fremføres ell. fremfættes: fuldkommen 
klar, tydelig, overbeviſende. En indlyſende 
Grund. *Diſſe Sandheder ere indlyſende, 
indtil den hoieſte Grad af Bished.” Engelst. 
»ead Sandheden vorde os indlyfende, at 
den ikke ſtal fordunkles f.06, nags vi meſt 
hehsve at ſtue den,” Mynſter. “At Set⸗ 
ningens Rigtighed eg os indlyſende v. en 
umiddelbar Foreſtilling.“ Samme. (nyt 
Ord.) 

Indlæg, et. pl. d.ſ. 1. det, ſom lægges 
inden i, ſom indſluttes i noget. Med Bre⸗ 
Det fulgte et J. 2. Fold, ſom ev indlagt 
p. Kleder. At gisre J. paa en Kiole. 3. 

Indlag af Soldater (Indquartering.) 4. 
ſtriftlig Klage, Forſvar eller Foreſtilling, 
ſom indgives til Retten .af de tviſtende 
Parter i en Gag. (tilforn: et Sorfæt.) 

Jndlægge, v. a. og rec.1. (. lægge, ind. 
1. egentl. At indlægge et Brro i ef andet. 
At indlægge Gode t, Forvaring i et Pak⸗ 
huus. 2, At indtægge Krigefdlk, Befæts 
shing i en By. ſ. lægge, 2, c. . 3. komme 
frem med, bringe frem; At indlægge et 
godt Ord f. een. At indlægge (fremlægge) 
et Document i Retten. 4. hos Gnedkere: 
belægge Zræs Arbeide med filnt udſtaarne 

Stykker i dertil paſſende Fordybninger, 
m.m. At mdlægge et Bord m, Elfenbeen, 
Ibenholt. Indlagt Arbeide. -/5, recipr. 
3) fan hat indlagt fig (rigtigere: lagt 
fig ind) paa et Vertshuus. (f. lægge, 3.) 
b) erhverve, opnaae. At indlægge fig et 
adodeligt Navn. Gan. har indlagt fig mes 
gen Xre v. denne Handling. — Indlæg 
elfe, en. Soldater J. I Huſene. — Ind⸗ 
ægning, en. bruges helſt i Bemerkelſen: 
at lægge (en Kiole) ind; og om indlægge, 
No.4. Ved Indlagningen er Kiolen ble⸗ 
ven f. fort. Bordets Judlægning m. bro⸗ 
gede Stene. * 

Indlænding, en. pl.-e, een, ſom er 
født og opvoren i et Land, m. Henſyn til 
dette Cand, og modſat: Udlænding. (Man 
finder Indiender brugt om cu: Perſon, 
der ér født dybt inde i etLand: ”En Ind: 
lænder, der aldrig før fade Oceanet.” J. 
Bone. Sjatens Ven. III. 173; men denne 
Form er ikke fprogrigtig, eller hævder ved 
Brugin; uagtet man figer: en Langelæn⸗ 
der, en Øfterlænder, m. m.) me 
Indlanfke, v. 2. 1. hæfte i en Sænfe, 
hæfte Kiædeled ſammen. At indlænke Stæs 
den I fin Sage. At indlænfe et nyt Stykke 
i en Klæde, — Deraf: Indlankning, cen. 

Indlob, et. pl.d.f. 1. det, at lebe ind. 
At flandfe Vandets Indleb. At giøre. 



Indleb - Indmart. 

Indlob (3: ArgreB) p. Fienden. (B.S. O.) 
2. Sted, Aabning, hvor Band løber ind, 
Munding, Indfart. Denne favn har et 
ſnevert J. Indlobet fil det forte Hav. 
(Indløbstted, et. von Aph.) 

- Judløbe, v.n. oga.3: f. lobe ind. 2) 
neutr, 1. At komme indlobende til Folt. 
Der var indlebet en ftor Mængde Band. 
2. indſeile. Juſt ſom Skibet indlob (rets 
tere: leb ind.) 3. ankomme, komme til 
Stede, til Hœende. Brevet er endnu ikke 
indløbet. Denne Zidende indleb i Gade 
m. Poften. 4. fomme imellem, indflyde 
(om Tale.) San lader meget indkøbe Uobe 
ind) i fin Tale, ſom hellere maatte være 
uſagt. 5. hænde fig, indtræffe, møde. Der 
ev indlobet et tlheld for ham. Der fan 
indlobe mange Hindringer i faa laug en 
Tid. "Indtil. ſaadanne Hendelſer indlobe, 
der gisre Foreningen unaturlig,” Schytte. 
b) act. 1. indhente v. at lobe. At indlobe 
en Heſt. (V. S. O. oftere: At lebe op.) 
2. løbe omkring. Saa ſtort et Stykke Ford, 
fon cen fan indlobe i en Time. 
Indlofte, v.a.1. bringe ind ell. ind i 

v. at lofte. At indlofte cen igiennem Vin⸗ 
duet. At indlofte Porten, Hongſelen i fin 
Stabel. 
Indlofe, v. 2. 2. d. f. f. indfrie; dog 

ſedvanl. fun om Gods og Panter. (Ders 
imod : indfrie et Beniis, en Forſtrivning. 
— Devaf: Indlosning, en. Gaardens 

.Indlesning paa Ørund af Odelsret. — 

Nogen fat Pant f. Penge, 

” 2,16. jvf, 

- Indlooningsret, en, Ret t, at kunne ind⸗ 
laſo noget. . ” 
Jnamaal, et; Maal af Ting, Barer, ſom 

man fager imod. At vinde. baade paa Ind⸗ 
maal. og Udmaal. (Langebek.) 

Indmaalt, v.a.2. maale det, ſom kom⸗ 
mer ind, fom man tager imod; modſat: 
udmaale. — Deraf: Jndmaaling, en. Kors 
nets Indmaaling og Udmaaling. 
—— en. ud. pl. be ſpiſelige Ind⸗ 

et flagtet Kreatur. 
beholdt Judmaden af Svinet. "Da Bovene 
brændt de havde og: fmagt Jndmaden,” 
Fibigers Homer. , i 
Indmager, adj. 

V. S. O. (dagl. T,) 
ndmane, v. a. 1. indfordre paa en efter⸗ 

i høi. Grad mager. 

tryktolig Maade. At indmane Gield. (Lan: 
gebef,);,Xt indmane en Styldner (efter den 
tilforn gieldende Lov og Retsbrug: opfor⸗ 
dre ham, near Betalingen udeblev, t. at 
indfinde og opholde fig, efter fin givne For⸗ 
pligtelfe, paa et vift Sted, indtil han bes 
talte.) f. D. Lov. I. 22. og flere Gt. — Der⸗ 
af: Indmaning, en. (Obstagium.) “Haver 

og desuden fors 
pligtet fig t. at lide Indmaning.” D. £. V. 

Maning. 
Indmark, en. pl.-er… Mark, ſom lig⸗ 
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Slagteren har. 

ger neermeſt ved en By ell. Gaard; ms 
af: marf. 

Indmelde, v. a. 2. melde eller næ 
noget, man vil indføre, ell. en Perſon, 
vil indføres, optages i et Samfur cs. k 
Der var indmeldt langt fleve, es 
kunde optages. (modſ. udmelde.) 
Indmuddre, v, 2. 4. At indmnuddre 

Frugttræ, ſom udplantes (J. ei aſchloͤn 
men) 3: helde det gravede Hul halvt fe 
af Vand, hvori fiin Muidjord omrørs, 
Æret deri medfætteé, ſamt den svrig 
nødne 33 es paa. (Diuſſen. 4 

con. 3— . 1970 chers 

6. 626.) og ef. Fleiſ Per: 
Indmure, v.a.4. befeſte en Firgie 

anden v. Kalt o. d., el. omgive ker er 
Muurvært., At indmure en Steen, en Tot 
i Væggen. En indmuret Bryggerkieh 
"2. af omgive med Munr. It imndmurne 
Kirkegaard. (8. S. O. afæbdvantigt.) 
indflutte inden i en Muur. eller inder 
Mure. Hun blev Aevende ind murd. Ati 
mures let Taarn (hvor Døren dan 
gangen er tilmuret. jvf. Edvardſen om Ci 
ſtor. &. 498.) — Deraf: Indmmuring. & 

Indnagle, v.a. 1 ſlaage et.Ser, c 
Nagle ind. At indnagle et Som. (8.E£ 

Indoculere, ſ. indpode. 
Indond, adj. meget ond, onbjkobsfe 
3.6. O. (d. ale.) . 

dpakte, v.2.1. lægge noget fat åg 
faſt ſammen i et Giemme eiler Greb. I 
indpakke fit Zsi i en Kuffert, Gee, 
et Klæde. At indpakke fig (i Neifefiet 
mod Kulden. — Deraf: Indpakning & 

Jndpante, v. a. 1. tilegne fg Gi 
Pant, i St. for Penge, man har tikd 
At indpante udeftaaende Penge, Gi 
V. S. O. At indpante fig. (>: tage Pant i 
en, andens Gode, Hvitfelde. (juf. pot 
udpante.) 
353 as, ef. (ogſaa: en) ub. pl. [Xi 

Inpaſs.J 1. Adgang (iſcer i ufordeelo 
tig Betydn.) At have Indpas ct Ent 
Han forſtod at ſtaffe fig I. Slige Fe de 

Åtte gives J. i Sproget. ”Faae folie 
forſt noget Indpas hos et Folt, kr t 
fnart frem med en uimobftanstig Bast. 
Rahbek. 2. Indgreb, Afbreck, Gfete. I 
giere cen J. i hans Væring. "Om år 
idin Rang dig Indpasgløre vilde.” Folke 

JIndpaffe, v. a. 1: paſſe em Ting, Mi 
ſtäl flutte tæt i en anden. Stoffet ma 
noie — inden man lime det få 
— Deraf: Jndpasning, en. 
AIndpaſſere, v. n. 4.. (er) et formen 
Ord, ſom bruges for: velfe iad, fan, 
brage ind, At anmelde indpaffegpele Rå: 

de. f. på . ſende. f. paſſere. ——* 

— (nd det BLD eller gf de or ang In e F 
mindre i Dmfang uvd at Hesuse sg rr 

æ 



Judpine — Indprage. 

WMed flor umage fi jeg det indpiint, 
ir dpine fig ved Snsrlid. 

Indplanke, v. a. 1. indhegne, aflukke 
d Plankeverk. ( V. S,O.) 
Indplaute, v. a. 1. flytte Vaerter fra 
arfen, cl. fra fri Jord, At indplente . 
omfter i Gaven, I Potter. — ſiguri. ind⸗ 
re, medgive, indprente. Kierlighed til 
set har Naturen indplantet ethvert Mens 
ke. De Drifter, ſom Forfynet har ind⸗ 
antet i vore Siæle f. at giore alle Plig⸗ 
: behagelige.” Gnecdorf. "En indplantet 
slelfe af Belbehag for Dyden.” Howitz. 
Den oprindelige Streben, ſom er inds 
antet i Naturen.” Mynfter, — Deraf: 
1dplantning. es. pl. -e&.… . 
Induloie, v.a.1. At indploie et Bræt 
et andet. f. ploie, 3. — Jndplefning, 
.Sierningen at ploie ind. Indploining 
a en andens Mark. 
Indpode, v. a. 1. indbringe, bibringe 
Podning. Denne Green er indpodet. 

indpode Bornekopper. — figurl. bibringe 
Lære og Lærdom, ”Derfom Fornuft og 
verlæg tilligemed det latinſte Serog altid 
cv indpodet Menneſtene.“ Birkner. — 
eraf: Indpodning, en. pl. - er. 
Indpramme, v.a. 1. føre, bringe ind 
ra Pramme. Godſet maa indprammes f" 
avner. 
Indprente, v. a. 1. ſ. prente. br. me 
zurl. for: lære m. Flid, bibringe v. gien⸗ 
igen £ære, Paumindelſe, Advarſel. At 
doprente Barnet eydighed, Lyft t, Arbeide. 
Deres Taler angreb diſſe Lafter, og ind⸗ 
tentede de modſatte Dyder.” O. Guldberg. 
Kt indprente Folket Ære.” Schytte. ”Selv 
ive de indprentet Religlonen i Folkets 
ierter.” Samme. = Deraf: Indprent⸗ 
ing, en. 
Indpreſſe, v.a.1. bringe ind m. Magt 
A preffe, trytfe flærft, 2. tryfte fams 
en, gisre mindre i Omfang b. at paſſe. 
'et fan indprefjes endnu mere. — Deraf : 
mopresning, en. . . 
Indprikke, v.a.1. bringe ind i ved at 

rikke. At indprikke et Mavn i en Plade. 
, omgive m. Prikker. At indprikke et Ord, 
r Linie (1 Skrift.) É… 
Indproppe, v. a. 1. f. proppe ind, 

guri. bibringe m. Befvær, At indproppe 
jørn én Mengde unyttige Bager. 
Jndpræg, et. noget, ſom er indpræpet; 
væg. Si 
Jndprætje, v.a.1. bringe ind i v. Præg: 

ing. At mådpræge (præge) noget i Staal, 
Iftere ſigurl. d. f. ſ. indprente, bibringe 
en noget paa en Maade, at det ikke let 
lemmes. ꝰ»At indpræge deres Tilhorere 
'orvisning om det evige Liv,” Monſter. 
Menneſter — ſom Felelfen af Underda⸗ 
ighed bliver dybt og nudſlettelig indpræ⸗ 
et.” Rahb. At indpræge naget.i Hukom⸗ 
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melfen. Hans fidfte Ord ere dybt indpræ⸗ 
gede i mit Sind. “At engang det indpræ⸗ 
ede Ord — vil mange Gange rinde os i 
inde.” Mynſter. = Deraf: JIndpræg= 

ning, en. ; É 
nåpræfe, v.a.1. ſoge at bibringe cen 

noget, faae cen overbeviift om noget ved 
megen Ønaffen og mange Foreſtillinger. 
(dagl. Tale). . ! 

Indpaæle, v. a. 1. indflætte, indhegne 
m. Pæle. En indpælet Plads, — Deraf: 
Jndpæling, en. 

Jndqvartere, v.a.1. lægget Qvarteer, 
anviſe Opholdsſted (fun om Krigsfolk.) At 
indgvartere Soldater i Huſene, hos Bors 
gerne. — Jndqvartering, en. Handlingen 

at indqvartere, indlægge Krigsfolk i Hus 
fene. (I dagl. T. ogſaa: de indgqvarterede 
Folt. Bi have faqet Indqvartering,) 

Indraabe, —8 ſ. raabe. At indraabe 
Folk fra Gaden. 
Indramme, v.a.4. At indramme Pæle 

(indramle, B. 6.9.) f. nedramme. 
Indre, adj. (der fun br. mød beftemt 

Art.) er anført under inder, . 
Indrebe, v.a.4. d. ſ. f. rebe, (maale m. 

Reb.) At indrebe en Mark. — Deraf: 
Indrebning, en. 

— 

Judrede, v. a. 1 og 2. br. undertiden 
for: indrette, iſer om den JIndretning, 
ſom ſteer i det Indre af et Guus tå. en 
Bygning. . ' 

Indrede, et. (f. Rede.) indvortes Ind⸗ 
retning. Jndrede let Duus. … 

Indreiſe, en. Reiſe hen til, ind til, ind 
i en By cl. et andet Sted. Paa Indrei⸗ 
fen til Kiobenhavn var Beiret bedre, end. 
paa lidretfen. 

Indreiſende, indreiſt, partic. af det ellers 
ikte brugel. indreiſe. At komme indreiſende 
(t. Byen) fra Landet. Indreiſende og Ude 
reiſende. Gan er alt igien indrei 
Staden.) 

Indrende, v. a. 2. 

(til 

d. f. f. v. a. indlobe. 

Jndcenden, en. ud, pl. Gierningen at 
rende ind. &n uophørlig Indrenden og 
Udrenden. 
Indrente, v. a. 4. indbringe, give Ind⸗ 

komſt, Fordeel. (Den pasfiviſte Form fan 
ei bruges.) Dette Gods indrenter 1000 
Rodlr. aarlig. Biergverket indrenter ikke 
ſaameget, ſom det koſter at drive. »Det 
ikkun indrenter .Fortræd og Ulykker, at 
trodfe mod dem.” Pram, (Starkodd.) 

Indrette, v.a 1. bringe noget i Stand, 
i cu vis Skik og Orden, og t. et vit Dies 
med; lave, ſtikke, fætte i Lave, At indrette 

At indrende en Heſt. 

en ny Stat, en Skole, et Værtfted. En 
vel indrettet Huusholdning. Jeg har ind: 
rettet min Reiſe ſaaledes, at jeg om otte 
Dage fan være hiemme igien. At indrette 
fit Foredrag efter Tilhorernes Fatteevne. 

N — — — — 
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Indretning — Indryk. 

= Jndvetning, en. pl.- er. 1. Giernin⸗ 
gen, gt indrette noget. Han beſtyrer ſelv 
Huſets 3. 2. noget, ſom er indvettet t. et 
vift Diemed, en vis Brug, og Stedet, hvor 
dette findes. En vigtig, gavnlig Indret⸗ 
ning. En J. til Vandets Apedning.“ Ind⸗ 
retning er Maaden, hvorpaa en Gienſtands 
indvortes Forhold ere ordnede; og hvor 
man ef fan tænfe fig en Flecrhed af disſe 

s pH ibeR fan: man ikke anvende Ordet 

WVerdens Mammon Jndrøk,” H. Tauſſen.) 

ndretning. Man kan ligeſaa lidt fale om 
en SKampelfeené Jndretumg. fom om dene 
Tilſtand (men vel om bens Belt affenhed.) 
En Stat fan til en beſtemt. Tid fun have 
een Sorfatning, men mange Indretnin⸗ 
ger.” Muller. 

Jndride, v. n. og a. 3. f. ride ind. At 
fomme indridende i even. 2. act. naae, 
indhente til Heſt. ($. S. O. 
act. Fide rundt. omfring. At indride en 
Mark. — Indridelſe, Indriden, en. Gier⸗ 
ningen at ride ind. Jeſu 3. i Jerufalem. 

Indridſe, v. a. 1. ridſe noget p. Overs 
fladen af en Ting, ſaaledes at Stregerne 
gage ind t ſamme. (f. ridſe.) At indridſe 
fit Navn i en Steen, i en Kobberplade. — 
Deraf: Jndridsning, en. 

Indrift, en. pl. =- ét. 1. d. f. ſ. Xæt. 

2. Rift fade i noget, ikke paa Udkanten. 
Judrifter i et Stykke Klæde. (3. 6.0.) 7” 

Indrinde, v. n. 3. f. rinde ind. Det 
indrindende, Bet indrundne Vand. 

1; Indringe, v. a. 1. fante p. en Ring. 
At indringe fine Nøgler. (Langeb,) 2. ind⸗ 
flutte I en Kreds, omringe, At indringe 
Fienden m. Rytteri. ”Gtene, ſom tilforn 
havde indringet diſſe Hoie.“ Wandal. »J 
al den Herlighed, ſom Skabningen indrin⸗ 
ger,” Tullin. 3. At indringe Soiin. ſ. 
ringe. J 

2. Jnåringe, v. a. 1. falde Folk ind v. at 
tinge m. en Klokke; el. ringe t. Tegn pag 
at noget begynder. At indrimtze Goſtfolk fra 
Satt (V. 328 Suapétinget 1. Vi⸗ 
org indringes. — Indringning er. 
Sndrive, v.a. 3. f. rive ind. — Ut have 

indrevet, fade indrevet (neml. Hørt) brus 
ged, ligeſom indhoſte, 2, i den Bemærs 
kelſe: at blive færdig m. at rive alt Hs til - 
at fættes i Stak. . 

Indrode, v.rec. 4. ſ. rode. Sdinet har 
indrodet fig under Huſet. — figurl. og i 
dagl. Tale: at indrode fig I Proceſſet, i 
uvedkommende Ting. NE ER 
Indrulle, vs a. 1. føre ind v. af rule. 

At indrulle Zender ft et Pakhuus. 2. rulle 
ſamenen. At indrulle ct Landkort, gt Stykke 
Baand. (modſ. oprulle. — Jndrulling, en. 

Jndww€, et. Ankomſt, Beføg, Fordſelt. 
et. Sted. (d. Tale.) Her er ct uopherligt 
Jnovpt i dette Guus, (”Xt' give denne 
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fielden.) 3. 

hm] id 

Indrytte — Ind famie, 

, Sndrylfe, v.a. 1. rytfe cK. flutte 
gere ind, tilbage eler inden fer ca" 
Grændfe. Efter Ildebranden blede p 
indrettede I mange Gader. 2 glmp! 
i, indføre eſſ. indfætte iblandt (noget, 
bekiendtgiores ved Irykken.) At mt 
noget i en Tidende, indrykke en Afb 
ling i et Maancdsſtrift. (jvf. v. n. 
ind, Da Befætningen var indrokketi 
ningen; hellere: var ryffet ind.) — 
ryfning, sen. [i Bemarkelſen 1 og 2, 
velfom i den intranfitiv. at reffe 
Bed Troppernes Indrykning (ell. Ind 
ken) i Staden.) - | 

Jndrynfe, v. 2.4. rynke, rynfe ſa⸗ 
men. (Langeb.) — IndrynFning, ca. 

Jndrætfe, v. 2.3. f. ræffelad. Det ble 
indrakt (i Stuen) giennem Bindnet. 
Indromme. v.a. 1. IT. ceinuvånmern 

1. overgive, overlade sen et Sum, ct O⸗ 
holdsfted. Ft indromme cen nogle Bate 
fer; fri Bolig. Han indrommede Fam Ge 
den for fin Livstid. ”Hine udføgte Ta 
ſtykker derimod indremmede jeg ti Gaza 
faa: megen Pias." Bagg. 2. tiiſtase, sin 
Ret i, erklære for rigtig. Denne Paaſtan! 
vil jeg indremme.ham. »De, der riffæs: 
Dyrene SBiæle, uden at imdrøarme d 
Fornuft.” Tilſchow. 3. tilſtede, Sevilg. 
At indrømme en Begiering. (Dvitfeld.) Ii 
indremme gen for megen Fribed.  ”bjun 
Gienvordigheder have fun ben Magt sex 
os, fom mi indremme dem.” Munſter. ”Zaå 
Erfaring lærer han, at det iffe fan ix: 
rommes ham, at nude'og bruge der ixk 
Verben.” Samme. ”Cr man faa-biflig af 
indromme dem, hvad man vad fr EX 
fordrer af dem ?” Birkner. — Maar det as 
rindelige Begreb af indromme overfores 2. 
Talen, bemærfer det: i Følge en ris 2: 
figt at antage en Paaſtand f. gultig. Det 
ſynes at medføre en Erflæring om acgd, 
ber f. en Deel berogr'p. Villien. — Fo 
hvor. der ei fan være Gporgimaal em al 
handle gådvilligt, bruges indremme iffe. 
Tyven indrommer ikke, at hau flia⸗ 
let, men han tilſtaaer det.” TT. * 
Jnorømmelfe, en. GSivrningean, at ind⸗ 
rømme noget, Indrommelſen af dena: 
Paaſtand. s 

Indrare, v. a. 2. ctøre femme må, 
blande i v. af røre, At indrore nogect il 
dén, (Langebo). 
Inan e, en. ſ. Inderfadle. . 
ndfalte, v. 2.1. lægge-i Salt, forfene 

noget, der giemmes i Kar ell. Funder, um 
Galt: nedfatte, At dſalte Kied. fas 
har endnu ifte jndfaltet til Hnusheſten⸗ 
gen. — Deraf: Jndfalsming, er. 

Indſalve, v.a.1. overſmere, Jøbføse 
me gale. (3. S. De) In —E— så 

udfamle,.v. a. 4. bringe 
Samlen, fonte fammen. EIndfømle Di 

i -s-— 
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tit Hielp for Brandlihte. Nogle Dyr Tilſyn. ”De Pligter, m. hoilke ingen mens 
imie Forraad til Vinteren. — Deraf: neſtetig Domſtol har Indfigt.“ Eilſchow. 
jemling, en. 57 — (Phitof. Br. 133.) 3. tydelig Kunditab, 
ndfantke, v. 2. 1. d. f. f. indſamle, men Kundighed. ”Hver Magten itfe er grun: 
es fteldnere. (jvf. ſamle og ſanke.) det p. Blindhed og Frygt, men p· Indfigt 
2 ſ. Indfæt. og Kicerlighed.“ Sneedorf. »J Befiddelje 
ndjave, v. a. 1. flæré ind I med em af en Kundſtab, hvorimod al vor Indfigt 
. ME indfave en Efure-i en Plaufe. fun. er ſom Tusmørfet mod Dagen.” 
geb.) — Indſavningg, en. Mynſter. VBed Kundſtab veed man en 
ndſee, v. a. indſace, indſeet. fatte, Ting; ved JIndfigt begriber ca. giennem⸗ 
ibe v. Lielp af Forſtanden. ”Saadan fluer man den.” Sporon, At have gode, 
frivillig Forening kande ikke ſtee, faas grundige Indfigter i en Videnſtab. Med 
ge Folk endnu ikke indface Nytten en dyb og övet Indfigt forenede han et 
if.“ Sneedorf. Jeg, indfeer ikke denne godt og mildt Sindelag.“ O. Guldb.Du 
tnings Rigtighed. Han indſaae itfe fan have Foreſtilling om mangeſlags Ting, 
gerne af denne Handlemaade. "Bi ind⸗ uven at ſamle dem t. rigtig og fuldftændig 
det, hvis indvortes Beſtaffenhed ligger Indfigt.“ Mynſter. Efter min J. 2: efter 
en for vort Stiff. — Der hører et gicns mit Begreb, ſaavidt jeg fan fatte, — ind⸗ 

fald, adj. fom har megen Judfigt ell. trængende Blik fil at indfee, et overs fi 
nde til at begribe.” P.C. Muller, (At Kyndighed i et vift Fag elfer 7 flere. 

c5 me neger åst havo Tilſn med; fors Indffaar, et. b. f. ſ. Indfnit 
tt. )A 10fe In 0 ……… 

Indſecende, ud. pl. Tilſyn, Opſyn., At og Skaͤndſer t, Værn, forſtandſe (fom mere 
e Indſeende m. noget. "De ſtulle have Bruges.) 3 

ig Agt og Indſeende med, at Kaugens Indſkarre, v.a. (B. S. O.) ſ. ffarte. 
holdes og efterfommes”" DD. Lov. III. Judffibe, v.a.f. bringe ombord p. ct 

2. Af deres Forfemmelfe,. fom burde - Etib. At indſtibe Tropper, Barer. pan 
t Indſeeunde dertil udi Tide.” Coldings indſtibede fig i England for .at gaae til 
fedift. (Nu itke meget brugeligt.) . . Amerita. — Deraf: Indſtibning, en. 
Indfegl, ct; pl. d. ſ. [X. 6. Insegl.] pi:ser. SEE ' 
mit Segl for et Brev eller Document. Indſtikre, v. 2. 4. ſ. indſende. 2.d. ſ. ſ. 
ret brugel. og meft i figurlige Udtryk.) beſtikke, indſtifte. (forældet.) »Xgteſtab 
et Troværdighedé- Indfegl, fom den er indffiffet af Gud.” H. Stonnings hed. 
irtiſte Fremtid fan srytfe p. fine Dom Philoſ. (1636.) S. 454. 
Rahb. (D. Til, VL 584.) "At txyitke Indſtride, v.n.3. ſ. ſtaide ind. Foden 

ufvigeligfte Indſegl paa noget” 2: det under Oufet er indſtreden. — Deraf: Ind: 

ndffandfe, v. a. 1. "omgive m. Volde 

7 

a ubedragelige Kiendemerke. ſammeſt. fløden, Indſtridning, ca. Huſets, Bats - 
32. de …,, kens Indſtridning. 

Indſeiling, en. pl.-er… 1. det, at ſeile Judſtrift, en. pl.- er. Skrift, ſom er 
Skibet fedte paa v. Indfeilingen t fat paa ell. indgravet I en Gienſtand, til 
vnen. 2. Indlob, Indfart. Der er en Erindring ell. Forflaring om noget;" In⸗ 
adelig Indfeiling til denne By,” ſcription. Indſtrift pad et Mindesmærte, 
Indſende, v.a.2. fremſende, ſtikke inde paa en Mynt. 
indſende en Beretning, en Anſogning Indſkrive, v. a. 3. optegne, ſtrive ind 
t Collegium. Han var indfendt f. Buen f'en Bog, et Regiſter eller desl.; færd. 
fin Herre. (Derimod: ' Herren fendte optegne eens Navn, fom Medlem af et 
m ind til Byen I et rende.) … > 
Indſidder, en, pl.-e. d. f. f. Inderſte. rives fom Student, ”Enhver Angtart, 
Indðſidderſte, en. ( Ambergs Ordb.) iyve Aar gammel, ſtal indffrives til Sols 
Indſide, en. d. f. f. Inderfide. (B.6.D.) dat.” Guipb. (V. Lift, I. 1094.) At lade 
Indfigelſe, en. pl.-r. 1. Indvending. fig indffrive (for ar reiſe) med Poſten. — 
giore Jndfigelfe imod noget. 2. færd. Deraf: Indſtrivning, en. — Indſtriv⸗ 

Samfund, fom Deltager i noget. At ind⸗ 

ovſproget om Alt hvad der fra den Gag- 
tes ell. Indfævntes Øde fremføres imod 
gsmaalet, for at giore det ugyldigt eller 
hæve bets Virkning, enten ganfte, eller 
deels og for en Tid; Srception, At ans 
je, forfafte en — ved Retten. 
f. om Brugen af Indſig 
mært. Orſteds Cunomia. Il. 539—41.) 
Indfigt, en. pl.-er. 1. cgentt. d. f. f. 
fyn; men. lidet brugeligt. 2. ligefaa 
edvanlig tr Brugen. for: Judſeende, 

elfe, i denne 

ningspenge, pl. det, fom betales for Ind: 
ferivning. 

i 

Jndffrue, v. a. $. Bringe ind i ved at. 
ſtrue. En indſtruet Bolt. — Deraf: Inde 
ſtruening, en. 

Jnoffrænte, v. a. 1. fætte Skranker, 
Grendſer for, formindſte Udſtræekningen, 
Omfanget af noget. At indſtrænke noget 
i et mindre Rum. ”Enhver endelig Ting 
er indſtranket, og den ene fætter den ans 
den Sktanker.“ Eilſchow. *Ei Aid, ei noge 

W ” 
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Fab indſtrænker min Varighed.” Thaarup. 
(br. ofteſt figurl. om det, ſom vedfommer 
Sicelen.) At indſtranke fine Onſter, Forns⸗ 
denheder, Udgifter. ”Fordomme indſtrænke 
Sicelens Kræfter,” Sneed.“ Hvorledes Raa⸗ 
det og Folket indffræntede Kongen, og iglen 
bleve beftyrede af ham,” OD. Guldb. En 
indffrænfet monarkiſt Regleringsform. — 
Ut indſtrænke fig. absol. formindſte fir For⸗ 
brug, fine Udgifter. — indſtrænket, adj. v. 
ikke üdſtrakt, ikke vid; knap, ſparſom. En 
indſtrænket udſigt, Levemaade. fan boer 
meget indſtrænket. — figutt.Gt indffræns 
Pet Begreb. Et indſtrænket (borneret) pos 
ved. ”JIndfkræntet er den, ſom ikke fors 
maagr at fatte, Hvad der ligger uden for 
den fnevre Krede, hvori han pleier at 
virke.” P.E. Midler, — Jadfſfkrænkning, 
en. pl.-er, 1. Handlingen at indſtrouke. 
At foretage Indſtrænkninger i fine Udgif⸗ 
ter, i fin Sevemaade. - 2. indſtrænket Til⸗ 
ſtand. ”Siælen foler fig ophoiet over al 
bet timelige Livé Ind R— 
»Det nærværende Olebliks Indſtræenkning 

. og Madtorft.“ Samme. — Jndffræntelfe, 

Derved 

en. ſieidnere for: Jodſtreukning. Eilſchow. 
(Phil. Br. 327.) ' 

” Indflu 
findes; de Penge, der ſammenſtydes eller 
betales t. et vi Hiemed, hvori flere tage 
Deel. At gisre Indffud i Enkekaſſen, i et 
HDandelsfelftab. . 2.1Bævning: d. f. ſ. Iſlæet, 
(8.6.0.) = Indffudspenge, pl. Penge, 
ſom betales i Indſtud, ell. f. Cr. ved Indtræs 
Delfen i et Selſtab.“ Valges han imidlers 
tid igien — betaler han fun halve Inde 
ſtadopenge.“ Rahbek. (D. Tilſt. 1791.) 
— Indſtudsſeng, en. Seng, ſom pag 
tværs er deelt, ſaaledes at den ene Deel 
fan ſtydes ind i den anden, og Sengen 

five kortere. 
Indfſfure, v.a.1. , glere en Fordybning 

iv. at ſture. Denne Rende ev indſturet v. 
ZTougeté Gnidning. — Indfluring, en. 

Indſtyde, v. a. 3. f. ſtyde ind. Sfuffen 
ev ikke rigtig indſtudt. De (i Staden) 
indffudte Kugler. 2. betale Penge ind t. 
et vift Brug, t. Sammenſtud; giore Ind⸗ 
ſtud. Enhver Deeltager indſtod 100 Rdirc 

"8, tilſtynde til, indgive et Forfæt, tifraade. 
Det har en Anden indſtudt ham. ”SMaas 
ſtee havde ulykkelig Kierlighed bidraget t. 
at indffyde ham denne Beflutning.” Rahb. 
4. d. f. f. indgyde, 2; bibringe, ”Hvorfor 
han og — indſtyder mere Tillid og For⸗ 
trolighed, end noget andet Menneſte.“ 
Bagg. (Labyr. I. 136,) 5. recipr. At inds 
ſtyde fig (finde fig ind) under en hoiere 
Domſtol. Biſtoppen indffod fig (fler fin 
Gag) under Paven. ”Feg for Gud vil mig 
indſtyde.“ Bording, I. 235. Indſtydelſe. 
en. pl.-r. 1. —8 
ſtyndelſe. Efter onde Menneſters J. En 

d, et. pl. d. ſ. 1. bet, fom inds 

velſe, Overtalelſe, Til⸗. 

Ind ſeodeiſe · Indſiume. 
overnaturlig guddommelig J. (Isi 
tion.) Ailboieligheder, hvoraf be Keel 
faa meget ere grundede i Mennefien 4 
tur og Bæfen, fom i de Indydelfer, 
faae af Andre.” Sneed. 2. Appel, 4 
lation. En Sagt. Indſtydelſe unde 
anden: Domſtol. | 

Jrdflylle, v.a. 1. bringe ind, feltet 
ved en ſtyllende Bevægelfe (om Vand 
At udeſe det af Havet indſtyllede Bur 
At renfe Jorden fra Tang, ſom foret 
indffyllet (opſtyllet.) erim od opd 
Bandet flyllede ind giennem Tabninga 

Indſtære, v. a. 3. bringe ind i ra 
flære; gisre Skaar, Indfrit i. It inde⸗ 
ſit Navn i et Arce. (Der er (Part md 
Teiet.) — Deraf: IJndffæren, Indra 
en. Gierningen at flære ind i noget. 
: ætpe, v.2.1. paaminde, eri 
om, advare, føreholde ma. Alvor og 
tryk. At indffærpe cen hans Pligter. 
indffærpe Folket eydighed.“ Facebi. J 
hav p. ny indſterpet ham, at afholte i 
derfra. — Deraf: Indflærpelfe, m. 
É Indflaae, v. 2.3. f. ſlaae ind. bu 
——* bleve indflegne. Øl 

ag, et. det, atm aar i 
trænger ind iglennem v. —— 
Regn og Snee (giennem Taget.) 8. * 

Indſlatzte, v· a. 1. flagte Kreatar: i 
Nedfaltning og Forraad i Hunsholdaie: 
i dagi, Tale og fædvanl. ahb⸗ol.) * 
atzte til Vinteren, Vi har endun iftr: 
ger. — Deraf: ag tuing. mm 
nd be, v. a. ig bringe ind i v. C6 

nigg. indflibe Figurer i Glas. Nerac 
er indflebet, — Deraf: Indflibui 
Indſluge, v. a. f. fluge. n …— 
ln, en. (8. 69.) edfluge 
Indſlumre, v. m. 1. (er.) f. ſlumre is! 
(Hun var netop indflumret,) ”I Yrdigk: 
ders Øfiod indflumrer Siælen rolig.” € 
Golbiornfen. ”Faderen, mattet af moiſen 
Tog, indflumver paa Hondet.“ Gr. 
figur; Efterdi Skionſomhed — faa fi 
fattes os, faa ofte indflumrer i 88.” Mes⸗ 
fter. ”3 de Timer — t hvilke dit æder fo 
begynder at indflumre.” Samme. 
Indſlutte, v.a.1. lægge inde i, gien 

me f-en anden Ting. J Broe Dar int: 
fluttet en Verel. Det tan Alt indfintte I 
ſamme Omflag, I cen Pakke. 2, imdelelk. 
indeſlutte. Fangerne —Se nyre 
Taarn. 3. omringe, omgive fra elle fø 
fer; undertiden for at hindre J 
Bortgang. ”Smaa Sletter, fom st 
fluttede af Floder og Blerge.“ 
Byen er indflutret af Fienden. 
blev indfluttet af Rytteriet. & 

indlede i 
as F fre 
sæ 

indbegribe. Difje vare tife 
Fredsforbundet. At i 
Bønner. — Deraf: 

—e—— 
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Indſlyntge, JF: Aa. 1. kaſte ind m. volb⸗ 

n Kraft. (f. flynge.) Den indſlyngede 
cen. 2. ſiynge fæt fammen eller ind i 
anden. ”Åt flig en faftindflynget Knude 
wikkun langſomt lsſes.“ Ohlenſchl. (Poet. 
r. II. 317.) 3. flette ind imellem, knytte 
) i Sun havde indſlynget Perler i hen⸗ 
; Haarfletninger. Et Baand med ind⸗ 
ugede Guldtraade. — Indſlyngning, øn. 
Indſlæbe, v. a. 2. f. flæbe ind. De ind: 
bre Kaſſer. 

Jndjlænge, v. a. 2. f. flænge ind. Det 
Mlængte Toi. ' . 

Indflore, v.a.1. indhylle i Slor, tils 
re. ”Da blev hun til et Siv, af Skum 
dſloret.ꝰ Ohlenſchl. — ſigurl. indſlorede 
andheder. Denne Sags rette Beſtaffen⸗ 
d er indſloret t dyb Hemmelighed. 
Indſmelte, v.a.ogn.1. bringe forars 
idet Metal paa ny.t flydende Tilſtand. 
tindſmelte Wynter, At lade fit Solvt⸗i 
Mmelte. 2. neutr, formindſtes v. Gmelfs 
ing. (ſ. ſmelte ind, ſmelte ſammen.) figurl. 
tage, formindſtes. Hans Indkomſter ere 
eget indſmeltede. (B. S. O.) — Deraf: 
udfmeltning, ene 
Indſmitzre, v. rec. 4. vinde Ynbeft, 

løre fig antaget, undet ved Smiger, wed 
edſt Tale. Han har p. ny indſmigret fig 
Huſet. ”Dommere, fom for dereé egen 
ordeels Skyld gierne vilde indfmigre fig 
os Regierinugen.“ Birkner. 
Indſmugle, v.a.1. bringe hemmeligen 

id, indføre Varer, ſom ere forbudne, el. 
voraf Tolden el er betalt. At handle m. 
idſmuglede Barer. — Indſmugling, en. 
Indſmore, v. a. 3. beſtryge vel. med 

zmorelſe, lade giennemtrængeé af paas 
murt Olie, Salve ell. desl. At indſmore 
n Boſſelaas. Indſmore Haaret m. vellug⸗ 
inde Olie. — Deraf: Indſmörelſe, en. 
Indſnevre, v. a. 1. bringe i et fnevrere 

Rum, indffrænte. — Indſnevring, en. 
Jndfnige, v. a.ugrecipr.3. bringe ind 

, en hemmelig ell. forbuden Maade. ”Er 
Eolden for ſtor — da undrer man fig iktke 
aa, at Klebmanden føger at indfnige 
zarene.“ Schytte. ”Fremmedt og bedre 
(rbeide vilde da indſniges.“ J. Bone. 
'Ger ved dette Gammensdord — gab jeg 
t fornuftigt Ord mellem 06 indfnige.” 
Bagg. — Were brugel. ſom recipr. —F 
iformerkt. ell. lidt efter lidt Indpas. ”&aa 
Isi hun hen og fig i ſaadant Huus ind⸗ 
niger,” Holb. (P. Paars.) ”Da han als 
wig engang kunde indfnige fig i hendes 
Imgang.” Rahbek. ”At indfnige fig I en 
Stand v. nedrige Midler.” Sneed. Mange 
lordener have indſneget fig i Beſtyrelſen. 
'Endſtisndt Overdaadighed — efterhaan⸗ 
Mm indfneg fig blandt diſſe Krigere.“ Tre⸗ 
ow. W 

di 

Indſnit, et. pl. d. ſ. Snit, Skaar, 
fon frembringes ved at ffære ind £ noget. 
Gan giorde et dybt Indſnit i Kiedet. 

Indſnoe, v.a.1. ſnoe tæt fammen, ſnoe 
eet ind i et andet. Det er ſaaledes ind⸗ 
ſnoet, at man ikke fan fane det oploſt. 

Indſnere, v.a.1. hilde, indvikle i Snare 
ell. Garn. Ræven blev indfnæret, Fuglen 
har indfnæret fig I Garnet. 

Jndfnærpe, v.a.1. d. ſ. ſ. ſammen⸗ 
fnærpe. (f. fnærpe.) ? ” 
Indſnore, v.a.1. ombinde, binde fæt 

ſammen med Baand el. Snore. At inds 
ſuore fig om Livet m. et Bælte. Den Pale 
—EXR indfnert, Hun gaaer hele Dagen 
in nort (cl. —F 3:1 Snoxliv.) — Deraf: 
Indſnorelſe, Indſnoring. en. 

Judfpinde, v. a. 3. omgive, indſlutte 

"al 

m. Spind. Edderkoppen indfpinder de ſtore 
Fluer. Gilfeormen har indſpundet fig. 

Indſpræuge, v. 2. 2. ſ. fprænge. Døren 
blév indfprængt m. Magt. (V. S. O. ret⸗ 
tere: fprængt.)—indfprængt, adj. v. ſom 
har flere, tæt i hinanden blandede Farver; 
farveblandet, ſpraglet. skraat indfprængt 
Ktæde. (jvf. fpætter.) ”Ær noget beftrøe 
med fmaa og hyppige Pfetter af en anden 
"Farve, faldes det indſprengt. Tigerens 
Skind er fpættet; det graae: Klæde er 
indfprængt med Sort og Svidt,” Måler. 
Granit indfprængt m. Qvarts (d. e. ſam⸗ 
mengroet med ganſte ſmaa Qvartsdele.) 

Indſproite, v. a. 1. bringe noget Flys 
dende ind v. Hielp af en Sproite. Af ind⸗ 
ſproite noget i eens Øre: indſproite et 
vLegemiddel i Aaren p. en Heſt. — Deraf: 
Indſproitning, en. 
Indſpænde, v. a. 2. fæfte, hefte i ved 

Hielp åf et Spænde. At indſpende en 
Rem I Seletsiet. 2. ſnore tættere ſam⸗ 
men v. Hielp af Spœonde. At indfpænde 
fine Skoe, fit Bælte. (V. S. O.) 

Indſpærre, v. a. 1. indelukke ſaaledes 
at Udgangen formenes. At indfpærre Fans 
ger i et Taarn. pan fad indfpærret p. fit 
Kammer, — Deraf: Indſparring, en. 

Indſtatge, v. 2.4. indgrændfe, af⸗ 
grændfe, ell. ſette Merke, Skiel imellem 
v. Stager; (et tilforn i Lovſproget bruges 
ligt Ord; ligeſom indſtene.“Saa vidt ſom 
de haver der mm indftenet ø indftaget.” 
Doc. af 1558. Ny D. Mag VI. 138.) 

Indſtalde, v. a. 1. fætte par Stald, 
bringe ind i Stalden fra Marken. Xtinds 
ftalde Qvceg, Stude. — Indſtaldning, en. 

Indſtampe, v. a. 1. bringe ind i, ned 
i ved af ſtampe. At indſtampe en Pæl i 
Jorden, (8. S. 0.) 

Judſtemple, v. a. 1. bringe'ind i v. et 
Stempel, At indftemple ct Mærfe i Solv⸗ 
føl. (8. S. O.) ” ? 

Indſtifte, v. a. 1. indrette, ftifte, 4 Mos 
feb. 28,6. (br. ſielden, undtagen om reli⸗ 



Invaitne Judſtenge. 

gloſe Hsaitider og deol.) ”Den forſte Feft, 
der indfliftedes i de chriſtae Menigheder.“ 
Mynſter. (Præd, 1823. I. 434.) — Deraf: 
Indſtiftelſe, en. Nadverens dheſeelſe. 

Feſters J. (Guldb. Verd. Hiſt. I. 370. 

— 

Indſtikke, v. a. 3. ſ. ſtikke ind. — Der⸗ 
af: Indſtikning, en. J 

Indſtille, v. a. og rec. 1.' overlade til 
g eens Belbehag, Afgisrelfe. »BVi indſtille 

Det ganfte t. hans Tykke, om ban vil ves 
derlægge Velgierninger eller el,” B. Thott. 
2. forebringe en Bag til hølere Afgisrelſe. 
(meſt I Cancellieſtlil.) Sagen er indſtillet 
til Cancelliet. Collegiet harindftillet hamt. 
dette Embede. 3. recipr. At måftille fig, 
indfinde fig. ”Endnu maatte de, mod Dags 
brætningen, indſtille fig p. det forordnede 
Sted.” i 

indftiles til Kongens Afgiorelſe. 
Indſtimle, v. n. 1. f. ſtimle ind. Den 

indſtimlede Mængde. 
Indſtoppe, v.a. 1. ſ. ſtoppe ind. Den 

indſtoppede Fylding. 
Jndftrande, v. nm. (er.) d. f. ſ. ſtrande. 

Skibet indſtrandede imellem Fiſtefleierne. 
(MWalling.) 

Indſtroe, v. a. 1& ſtroe iblandt, beſtese. 

andre Ting, anbringe hiſt og her. Gan ind⸗ 
-ftrøer ma Bibeltprog i fin Pradiken. 
== :Deraf: Indſtraelſe, en. - 

". Indſtromme, v. m. 1. ler.) ſ. ſtromme 

ånd. Bandet. font indſtrammende. Den 
indſtrommede Mængde, (pos Baggeſen 
fom v. a, ”Gavet indſtrommer fih Mord: 
hᷣugt.“) — Indſtrommen, Indftremning, 
en. ”De Tydſtes Overmagt'og uophørlige 
Indſtroͤmmen.“ Engelst. »Ved hiin Ind⸗ 
romning af Luften til Ildſtedet.“ Olufſen. 
Indſtuve, v.a. 1. pakke / ſtuve tæt ſam⸗ 

men. At indſtuve Laften i et Skib. (V. 
S. O.) 

Inðſtykke, v. a. 1. fælde ind i, fætte 
Gintter ind i. (8. 6.0.) 

Indſtyrte, v. n. 1. (er.) ſ. ſtyrte ind. 
" Gan fom hovedkulds indſtyrtende. — Der⸗ 

af: Indſtyrtning, en. s 
Indſtændig, adj. og adv. alvorlig, ins 

" derlig, m. Iver og Eftertryk. Wagtet min 
* 

4 

. 
| 

indſtændige Begiering. Gan bad faa ind: 
ftændigen derom, at jeg éffe kunde negte 
det, ”Jnderlig antyder, hvad der kommer 
fra Menneſtets Indre; indttændig hvad 
Der Rræber at trænge derind. — At bede 
indſtendig, er at bede vedholdende. . Ved 
at bede inderlig, er man felv rørt; ved at 
Bede indſtendigen tragter man efter at 
røre,” Muller. — Deraf: JIndftændighed, 
en At bede mød J. om noget. , 

Jndftænge, v a. 1. indflutte, indgierde 

a + 

. Guldberg. — Indſtilling, en. 
Gierningen at indſtille; færd, det Veſent⸗ 

lige af en Foreftilling fra et Collegium, der: 

.at Leret v. at opvarmes indſvinder, fs 

Indſvindin 
— Det,bvr. meſt figurl. for: anføre blandt 3 

19. S. O.) 

brvare den. At indſpobe (ſvobe) noge : 

Pakke i Lerred. — Deraf: 

dm 

. Å 
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m. Stænger. At indſtenge en Plade. 

æ | 

indeftænge.) 
Jndftævne, v.a. 1. indkalde for %c 

v. Øtævning (om Perſoner.) fan mi 
ftævnet ſom Vidne. "Uagtet Beviis lig 
lidt er blevet ført fra Sagfsgerens , 
fra den Indſtevntes Side,” Orſted 

udſukkre 
Sukker. (V. 
Indſpinde, v. n. 3. (er.) forming 
tabe i Storrelſe, Omfang, Maexgtt. 
foinde ind. ”"En-udftraft Ø indfomåer 
et. Stiær.” Frimann. Kornet er ind 
det (ſvundet) p. Loftet. Man har fur 

det taber en Mængde Fugtighed.” £.£ 
fted, Magre, indfonndere (indfaldae) S: 
der. — Deraf: Indſvinding, en. Ås 

ved Tarringen. 
Jndfvovie, .v.a2.1. beftryge, gicns= 

rogemoget indeni m -Goovel. (VE. 5. 
—*88 et. d. ſ. ſ. Sved, Smjert 

Indſvabe, v. 2. 2. lægge en Ting is 
i noget, cl. omgive den m. noget, fer e 

Papir, i et Klæde. At indfrøbe fig i Fer: 
vært mod Kulden. ”Indfveb dig ftigid 
et Dieblik, min Aand, og fving Ng pt 
Aanders Rige.” Bagg. — Jndfeobmag. 3. 

Indſyde va. ſ. indroge. 
Indſye/ v. 2. 1. bringo ind i v. at ſec 

indſvobe I noget, ſom heftes ned Goesias. 
At indfve Navn t Linned, Bladei en Bes 
At indfye noget I en — iædfpe er 

Rn em 
Indſylte, v.a.1. 3. ſ. f. fylte (8. E. 

DD.) — Deraf :" Indfyltning, en. 
Indſyn, et. ud. pl. 1. det, at fre må. 

eler at kunne fee ind. At have I fra & 

Vindue is aen fn 2. Xilfon, Said 
gende, Opfyn. At have J. med 20 

| Inðſynke, v. n.3. (er.) P — tat. 
Grunden er indſinnken. — Detef: Juds 
fønfning, en. Grubernes Judfybiues. 

fuffen. 
V Fudfæbe, v. a. 1. indfmerd, beførn 3. 

e cen, ber fell ml; 
Deraf: Jodfør: 

på. f. "1. Siemlsgt e 
intfætte; Judfætten. Meiden) 2bdet 

Sæbe. At in 
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indfætte , indſtydes; aged. (kan⸗ tage af Sfienhed, af Fordomme, af Gel⸗ 
€.) Foruden det førfte Indfæt maatte inſtens Tillokkelſet. — Heraf adf. v. ind⸗ 
er endnu tilſtyde 10 Ndir. (J dagl. ragende, fom let behager, ſaavel v. udvortes 
e Or. Indſats.) … Ynde, ſom v. Aands⸗Evner. (ſ. tækkelig.) 
ndfærte, v. a. 3. i egentl. Bemerk. En indtagende Pige, Et indtagende Gæs 
este ind, At indfætte en Rude. Stenen ſen. ”Indtagende er den Perfon, ſom 
gien indſat i Muren, 2. hengive, hens pleier at indtage Andre for fig, eler ſom 
e i Forvaring. San blev indſat i Sta⸗ væffer et udeelt Velbehag, der folder vort 
s almindelige Fængfel. 3. gisre Inds hele Bind. — At være indtagende beroer 
.At imdfætte Penge i en andel. 4, ikke p. cen felv; men paa fieldne Gaver.” 
give ft. Salg: At indſette Toi paa en Miller, — indtegelig, adj. fom fan ind⸗ 
tion. it. falbnte ft. en beftemt Priis. tages, erobres. De allerflefte Feſtninger 
1 DAT indfat for høit, og blev derfori ere indtagelige. — Indtagelſe, en. Gier⸗ 
folgt. 5. beffifte, udnævne fif, fætte ningen at indtage (fielden uden i Bemark. 

efiddelſe af. Kongen indfatte ham igien 5.) Feſtningens Indtagelſe. , 
t Embede (modſ. affætte fra.) Eognes Indtale, v. a. 2. fræve tilbage, fordre 
»ſten Bliver idag indfet af Provſten (3: ind v. Nettens Help. ”Det (Avæg) fom 
s Beſtikkelſe offentlig kundgiort f. Mes er forkommet, ſtal igfen indtales,” D. 
heden.) At indfætte cen til fin Arving. II. 22.27, At indtale fin Ret, indtale. en 
JIudfættelfe, en, (i alle Bemerkelſer.) Rettighed. ”De Betingelſer, der ſtulle 
Indſo, en. pl.-er. en paa alle Gider hiemle / ham den Ret, han indreler,” A. 
Land omgiven- 65, hvis Band fædvans . Ørftéd. , 
en ev ferſtt. Det Caſpiſte Hav er en J. Jndtale, en. (8. 6.9.) f. Paatale. 
tdet Sø, der hat ſamme Bemærtelfe, Indtappe, v. a. 1. forbinde, ſammen⸗ 
iges dog undertiden ogſaa om Havet; fælde 9. Tappe og Huller, hvort diſſe paſſe. 
Er. Søen gaaer høit idag. Jndfø ders At indtappe en Stolpe i et Fodſtykke. (V. 
vd allene ſom evenfor.) S. O.) ”Forneden indtappes dette Stykke 
Indſole, v. a. 1. beſudle noget ved af Træ i Plovhovedet.“ Thaers Landoec. v. 
gge ell. trætfe- det iglennem Søle; tile Drevſen. III. 39. — Deraf: Indtapning, en. 
et. (8. 6.2.) SEE J Indtegne, v. a. 1. indføre, optegne £ 
Indſom, en. pl.-me. Som el. Kant⸗ en Bog ell, desl. Hans Navn er indtegs 
ng, ſom vender indad. ' net t Bogen. — Deraf: Indtegnelſe, Ind⸗ 
Indſomme, v. a. 1. ſemme et Klædes tegning, en. ” 
on indentil ell. rundt omkring. At ind⸗ ndritzge fig, v. rec. 1. (B. S. O.) At 
mme et Skiort. (B. S. O.) 2 indtigge lg i cené Gunſt. f. tigge. 
Jndtage, v.a.3. lade komme cl. brins Indtil, præp. og conj. a) fom præp. 
$ ind, optage, faae ind, modtage. (ſ. udtrykker det en Beſtemmelſe af Grændfen 
ge ind.) Skibet har indtaget fin Lads i Rummet for em Bevægelfe, en hvilende 
ng. At indtage (optage) fremmedt Ovæg, Stilling, el. en Udſtrekning; Grendfen i 
egieringen indtager betydelige Summer Tiden for dennes Udſtrekning, foren Hands 
icligen af Tolden. (f. Indtægt.) 2.inds lings, en Tilftandé Varighed, Jidspunk⸗ 
age, træffe ind. Seilet maa indtages tet, hvorfra en Handling begynder, ell. hvor 
ebes.) 3. fylde, optage. At indtage mes den ophører. (jvf. til, I. h, der faaledes . 
m Plads. ”Mange Legemer indtage, i ofte bruges for: indtil.) Jeg fulgte ham 
tt de ſtsrkne, et Rerre Rum, end før,” indtil (til) Porten. Bi reiſte ſammen ind⸗ 
.Orſted. 4. faac i-fig, ſoelge. At ind⸗ til den franſte Grendſe. Bi ftode i Vand 
ne Medicin, Gift. 5. fætte fig I Befids indtil (til) Halſen. (Forſtielligt fra præp. 
tile af (enten f. cn vis Tid, el. for ftedfe. ind til; f. Er. Vandet var gaaet op lige 
det følgende.) ”I hans Fraværelfe funde indtil Muren. Han troffede gam ind. til 
ahver Borger indtage haus Plade.” Gulds Muren. — Det Styffe af Veien herfra 
rg, "Stille Sorg rundt om indtaget har indtil Bommen. Her gaaer Veien ind til 
en fordum glade Kredé.”Pram. 5. erobre, Buen.) — Om Siden: ”Jeg er med eder 
lag i fin Magt. At indtage en Fœoftning alle Dage, indtil Verdens Ende.” Matth. 
. Storm. At indtage Lande og Gtætder, 28.20. Wi vaagede indtil Midnat, indtil 
. have en overveiende Indfindelfe p. Giæs ” den lyſe Dag. Jeg har lopet at bie indtil 
en, vokke ſterk Tilbøiclighed (for eler (til) i Morgen. Indtil denne Dag. Ind⸗ 
mod,) loffe, bedaare. »Med den fan jeg til videre (ad interim.) Det Fan beroe inde 
adtage hver en Pige,” Troiel. Han ind⸗ ril lwvidere (omen ubeftemt Tid.) h) ſom 
åger enhver ved fin Hoflighed, Mildhed, conj. bruges det blot om Tiden, naar dens 
dedladenhed. At være indtagen for, imod "Maal cd. Grandſe udtrykkes ved et Vers 
løget 3: være ftemt f. ct gunftigt sl. uguns bum el, en Gætning. "I dit Anfigts Sved 
tigt Omdømme, Gan hav vidit at indtage” ſtal tu æde Brødet, indtil du bliver til 
Kongen for denne Plan. At fade fig inds Jord igien.” 1. Moſeb. 3. Gan mag vente, 
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(Øhlenfhlæger.) - 

| indtrykke. (B. 6. 

Motil — Indtræde. | 

indtil jeg. faner Leilighed. Jeg vil blive her, 
indtil jeg feer'de-andre komme. Lige frå 
an tom, indtil han reiſte bort. 
Indtilbeens, adv. br. fun i den Tale⸗ 

maade: At gage indtilbeens 3: ſaaledes at 
Fodſpidſerne vende indad ell. mod hinanden, 

Indtinge, v. a. og rec. 1. ſtaffe een Bos 
lig og Kolt I et Huus, imod faftfat Beta⸗ 

| ling. »Hos en god Ven, hvor jeg har ind; 
tinget hende i Koft,”” Holberg, At indtinge 

fig p. et Vertshuus. ſ. tinge, — Deraf: 
Indtingelſe, Indtingen, en. 
—— ct. pl. d. ſ. hoitidelig Maade, 

hvorpaa Een drager ind i en Stad. Kon⸗ 
gen, Seierherren holdt fit IJ. Utallige Mens 
neſter havde ſamlet fig for at fee d. Ind⸗ 
toget, — Deraf: Indtotzohoitid, Ind⸗ 
togovogn, 0. fl. 
—*8X en. ud. pl. Told af indgaas 

ende Varer, Indførfelstold. (VB. S. 0.) 
Indtolde, v.a.1. give Zold af Varer, 

fom indføres ; (V. 6. O.) fortolde (ſom 
ON 

Indtrine, v. n. 4. d. ſ. ſ. indtræde, 1. 

I. d. ſ. 1. Gierningen at 
O.) ſ. Indtryknin 

rettere bruges. 2. Spor af Indtrykning, 
* ybning frembragt v. Iryk. Man faae 

udtryffet. af hang Fod i Sandet. 3. fig. 
Virkningen af udvortes Ting og' Begivens 
heder p. Sindet og Folelfen. ”De J. ſom 
udvortes Ting giore p. 06.” Sneed. Hans 
Tale giorde et ſterkt, levende J. paa Fils 
hørerne, ”Hver Sands mod glade Indtryk 
tager.” Veſſel. ”Førft'maa Sindet være 
dannet for det gode Indtryk, før det fan 
modtage det.” Mynfter. ”Da vorer — den 
ſtore Foreftilings levende Indtryk i mit 
Hierte.“ Samme. ' 

Indtrykke. v. a. 1, bringe noget ind £ 
v. at trykte. At indtrykke et Mærke å nos 
get. ungdommen er ſom et blødt Vor, der 
man fan indtrykke hvad man vil,” N. Hem⸗ 
mingfen. 1572. A tryffe en Ting ſaaledes, 

Indtryk, et. 

at den giver fig ind, beier fig indad. Hier⸗ 
neffallen var inderykt p. den ene Side, * 
Indtrykning, en. pl.-er. Gigrniggen, at 
trykke ind i noget, ed. trykke noget indad, 

Indtrylle, v. a. 1. bringe ind i ved 
Tryllekraft, ved Tryllekonſt. »Tilgiv, at 
atter jeg ſtreber at judtrylle mig deri.” 
Bagg. ”At indtrylle Forfodres Dyder i 
Ynglingens Hierte. Engelst. “Og Liv igien 

indtrylle i det Døde.” Grundtvig. 
Indtræde, v. n. 3: (er.) 1. egentl. ſ. 

træde ind. Gaafnart' han var indtraadt i 
Salen. “s, fom indtræde, for Evighed 
Farvet til Haabet ſiger!“ S. Staffeldt. 

. 2, komme ind i, give fig ind i. Atindtræde 
Ugtejtab, i en Munkeorden. Han, er i 
Saar indtracdt i fit Mde Aar. 3. begynde, 
tage fin Begyndelſe. Vinteren er indtraadt 
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m. en tidlig Kuſde. A. d. f. f.indrefe, 
Derſom det Tilfælde fulde indtræde. "ut 
der den Betingelfe, at Forpligtelſen fun 
ophørte," naar en celler anden Begiren 
indtraaadte.“ A. Orſted. — Indtradelſe 
1. Gierningen at træde ind. Ved mina ] 
i Stuen. 2. figurl. Begyndelſe, Tilt 
delfe, Indgang. Ved bags J. i Embt 
i et nyt Xgteſtab. — Han har belt! 
JIndtrædelfestale, sprædifen. , 

Jndtræde, v.2.3. træde noget, fail 
des at det gaaer ind ad, brydes ind 
Bunden i Karret blev indtreadt. 2 f 
ind i v. at trede. Heſten har indtreadt 
Som i Foden. 3. træde ſticevt indad. 
—8 SR Stor. (Eangebek.) 

ndtrædſt, adj. meget tredſt, ſaeti 
(V. S. O.) i i 

Jndtræffe, v.n.3. (Cer.) T. anfonne 
komme til et Sted. Poſten indtraf fer 
Nat, 2. møde, forefalde, bændes. Der 

3. indſamle, indfordre. At indtrælte Tass 
v. Verler. — Deraf: JIndtræfning, :2. 

Jndtrænge, v.a.2. faae ind, ftafcit 
m. Magt eller mp. megen Møic. for la 
ikke en Bog mere indtrænges. At indtrerze 
fig i et Embede, ”De underſtod fig, sa 
Tilladelſe at indtrænge fig tet borgerligt 
og fluttet Selffab.”" Rahb. "Naar vi ſanb 
alle diſſe Erindringer, da vil Mismed mat: 
gengang indtrænge fig.” Monſter. (rå 
n. trænge ind.) ⸗figurl. En indtrænged 
(kraftig, dybt virkende) Tale, Indner 

ende Formaninger. (Mynſter.) "hos ks 
ede derom m. flærfe, indtrængende Sr 
Samme. (Præbd. 1815. II. 51.) Et toX 
indtrængende Blik i de mennettelige FO 
hold.” A. Orſted. »Saaledes er dette tide 
tryf — fan opvæffende f. Samrittighed 
faa indtrængende i ethvert menncfrigt 
Hierte.“ Mynſter. — Deraf: Indtrer 
gen, en. ” i 

Indtugte, v.2.4, indpræge ved Fast, 
v. Straffemidler. (ufædvant,) Oʒ une 
Straffens Riis — indtugtes der, hvad ha 
fom Mand bør glemme.” Fr. Gulda. 
(Digte. 1803. I. 220.) 

Indtodinge, v. a. 3. ſ. tvinge ind. * 
indtvinge noget m. Magt. Hi KE Bret 
igien indtvunget. 

Jndtvære, v. a. 4. røre tørre CAT 
ind i nøget flydende, At imdedære Ba! 
Guppen. (V. S. D.). Mere brugdigt € 
—28* hved is at 

tægt, cen, pl.-er, 1. man 

ind, faner ind af Penge cl. Penges ET 



ø 

Indtegt — Inddende. 

8 

ie og Brug; Indkomß. At rette Ud⸗ 
efter J. San har faa Indtegter i 
ze, men de flefte I Naturalier. Deraf: 
rægtsboy, Indtægtokilde (det, hvoraf 
, træffer Indtægter), o.fi.- [Indtægt 
verhovedet hvad man af Penge eller 

v 

ges Bærvd fager i Befiddelfe, ofte med . 
fon ft. en vis Tid (aarlig, maanedlig 
ell. til en Sammenligning m. Udgif⸗ 
En Handelsmand, der fælger i Smaat, 
daglige Indtægter; men hans aarlige 
ift Fan være fjørre, end hans rene Ind⸗ 
ft. (ſ. Dette Ord.) ”En Cafferer fan 
meget til Indtagt i fine Bøger, o 
have en ringe Indkomſt.“ Muller. 

ſieldnere.) Land, Jord, fom indtages, 
rages inden for viffe, f. Er. en Byes 
endfer eller Cnemærfer. (forekommer i 
re Skrifter og med Art. et.) 
indrælle, v. 2.3. tælle det, ſom kom⸗ 
ind. At indtælle og udtælle Penge. — 
af: JIndtælling, en. 
indtændt, adj. fnedig, liſtig. En ind⸗ 
dt Skalk. (Y. Syvs Ordſpr.) J dagl. 
e: indtændt (3: meget) ond, arrig. 
indtære, v.2.0gn. pass. 1. d. f. f. hens' 
é, hentæres. (3. 6. O.) Indtæret af 

en. At indtæres af Borg, Sygdom. 
Jndtømmer, et. ud. pl. Tommer, fom 
ges inden i Skibe og Huſe. . 
jndtor, adj. tør indeni, giennemtor. 
ngebek.) 
Judtørre, v. a. i. torre inde i Huſet, 
er Tag. Ut indtørre vaſtet Toi om 
iteren. (£ange5.) 
Indførres, v n pass. indtorredes, ind⸗ 
ret. formindſtes, fvinde ind v. Torring. 
fmen indtørres v. at ſtaae i Solen. Det 
næften ganffe indtørret. — Deraf: 
dtorring, en. ⸗ 

Indvaaner, en. pl.-e. (T. Einwoh⸗ 
tr.) ſ. Indbygger. (Pram. Stærfodder.) 
or dette overfledige Ord, af nyere Op⸗ 
delfe, bruges, Der anvendes det paa 
æderé, men ikke p. Landes Indbyg: 
e. (ivf. Millers d. Synon. II. 81.) 
Indvalke, v. a. 1. bringe ind i, ind 
Hem ved Valkning. At indvalke fing 
ar blandt de grove. (9. S. O.) F 
Indvarpe, v. 2. 1. ſ. varpe. Skibet blev 
varpet (varpet ind.) 
Indvarſle, v. X. 1. b. f. ſ. indſtavne, 2. 
falde v. offentlig Bekiendtgisrelſe. »At 
varſle Giere af bierget Vrag.” (Fr. 12 
itts 1790.) ſ. Varſel. — Indvarjling,en. 
Indveie, v. a. 1. veie noget, ſom toms 
rind, ſom man tager imod, At indveie 
udveie Varer. 
Indvende, v.a. 3. (den egentl. Bemark. 
vende ind ab, ev lidet brugelig. At ind⸗ 
ide fin Kiottel, Kanpe. Langeb.) anføre 
dgrunde, fremfætte en modfat Mening. 
j har intet at indvende derimod. Her⸗ 
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Imod fan indvendes, at han ikke havde 
givet fit udtrykkelige Løfte. — Indvending, 
en. pl-er. Gierningen af indvende; ed. . 
det, ſom indvendes, fremføres imod en 
Weuing, Paaftand Det maa ˖ſtee uden al 
J. At gisre ugrundede Indvendinger imod 
noget. ⸗ 

ndvendig, adj. ſom vender ind ab, 
(modſ. udvendig) ; fom ev inden til ell. ins 
den i. Den indvendige Side af Muren, 
ef Planfeværfet, af Skindet. Legemets 
indvendige (indvortes) Dele. Det Ind⸗ 
vendige i Hufet er forfaldet. »Det Ud⸗ 
vendige af et Planfeværf er det, ſom ſtager 
t. Gaden, fordi det af Alle fan fees; bet 
Indvendige &r det, ſom vender t. det ins 
delukte 
Udgang,” Sporon. — indvendig, indven⸗ 
digen, adv. indvortes, indeni, ”Du er 
indvendig hed; viis dig og heed udven⸗ 
dig.” Weſſel. jvf. indvortes. < 

Indvexle, v.2.1. fane v. Ombytning, 
bytte fig til. At indvexle Ducater f. Solv⸗ 
penge. — Deraf: Indverling, en. 

Indvie, v. 2.3. hellige t. gudelig, het 
tidelig Brug, At indvie en Kirke, et Alter; 
indvie. noget til Guds Xre. 2. hoitideli⸗ 
gen indfætte i et geiſtligt Embtede. (f. vie.) 
At indvie cen til Biſtop. — Indvielſe, en, 

Indvig, en. pl.-e. Vig el. Fiord, ſom 
gaaer dybt ind i Landet, ell. tigger inden 
for Øer og Skixrgaarde. ' 

Indvikle, v.a. 1. f. indfoebe. 2. vinde 
eet ind i et andet, el. flere Ting ſaaledes 
ſammen, af de fomme i Urede. Garnet er 
ganſte indviklet (ſpeget.) figurl. at blive 
indviklet i Proceſſer, Fortrædeligheder. 
nmMenneſtene, alt f. indviklede i Omhygs 
geligheden f. dette Livs Næring.” Mynſter. 
At indvifle fig. i Forretninger. ”Raadet, 
fom ikke vilde indvikle Riget i nogen Krig.” 
Kampmann. En indviklet (3: vildſom, 
forvirret) Gag. ”Naar flere Ting ere-inds 
viklede i hinanden, er det Dele forviklet.“ 
Sporon. (Begge Dvd ere dog af nyere og 
tydſt Oprindelſe, og indviklet meft bruges 
ligt.) — Indvikling, en. 1. Gierningen 
at indvikle (10g 2,) 2. indviklet Tilſtand 
eller Beſtaffenhed. Indvikling i Foredra⸗ 
get. (Sporon.) 

Indvilge, v. a. 4. ſamtykke, bifalde, 
give fit Samtykke til. (tydſt. 

Indvinde, v. a. 3. indſvsbe noget v. at 
vinde. At indvinde noget i Bændler, £ . 
Linned. (3. S. O.) 2. bringe noget uden⸗ 
fra ind v. at vinde ell. tridſe det, At ind⸗ 
vinde et Ankertoug. (8. S. 9.) 3. vinde, 
tilbage, fage tilbage v. Magt, v. Baaben., 
At indvinde de tabte Lande under Kronen. 
(A. Vedel.), — Deraf: Indvinding, en. 

Indvirke, v. a. 1. ſye cl. væve ind.f 
noget. (f. virke, 2, b.) At indvirke Guld⸗ 
traade i Gilfeføi. Oig (Bæltet) indvir⸗ 

um; 't. den Side, hvor faa have 

Indvende —Yndbirfe. 

- 



— 

en. 

Indvirke — Indvørelfe. J 5B28Indoeerk — Ingen. 

Fer den ſmilende Ms fin Elſtedes Seire. 
pers. (Befr. Isr. 33.) ' 

Indvirke, v.n.1. have Indflydelſe paa, 
gisre Virkning paa: (et nyt Ord.) At inds 
virke p. Folkets Sæder, — Indvicrkning, 

Indfiyhdelſe, Virkning p. en Ting Med 
et klarere Blit at overſtue Tingenes gien⸗ 
fidige Indvirkning.“ Engelstoft. Ingen 
fremmed Indvirkningz formager noget oder 
bam.” Mynfter. 

Indviſe, v. a. ſ. vife ind, De bleve inde 
vifte I Buen. . 
Indvogne, v. 2. 1. føre ind p. Vogne. 
At indvogne Gods. (Langeb.) 

Indvoĩd, et. pl. - e. [Sv. Inelfvor.J 
de indvortes Dele hos Dyr, ſom have deres 

Serde i Bryſt⸗ og Bughuulheden; i mere 
indſtrenket Bemerk. om Maven og Tar⸗ 
mere. (Forekommer ſom ofteft i pl.) — 
Indvoldborm, en. Orm, fom lever inden 
i andre Dyr, ifær i Indvoldene; 
Indvorteso, adj. og adv. [I$l. innan- 

". verde, innvortis.] fom ev inden i, inben 

, vortes Stade, Svaghed. 

F så 

Æ 

udvortes Forhold. 

-fyg. 

til. (modfat: udvortes.) Indvortes Krig 
(Borgerkrig.) Judvortes Uroligheder i 
Riget. Statens indvortes Forfatning og 

Det Indvortes i et 

- ligefom indæltede 1 Kalfftenen. De 

Huus (2: Huſets Styrelſe, Huusholdnin⸗ 
gen.) Menneſtets indvortes Dele. En ind⸗ 

Dan har fin 
Stade indvortes. At være indvortes 

Denne er indvortes Leer, men uds 
vortes Kobber.” Tillæg til Dar. 14. 6. 
— Dgfaa om Menneſtels aandelige Natur. 
Ut føle en indvortes Uro, Xngſtelſe. 
Menneſkets Indvortes (Indre, Sind, Tan⸗ 
ker) er vanſteligt af bedømme. (Indvendig 
har ifær Henfon t. Tingens meet ell. mins 
dre fynlige Stilling; indvortes til noget, 
fom enten flet ikte er, ell. ei engang fan 
blive ſynligt, t. et Begreb, et oderſandſe⸗ 
ligt Forhold; det førfte bruges baade om 
Legemer og livføfe Ting; det ſidſte om 
Lander og om levende Veſener. 

Jndvore,"v: n.1. f. vore ind. Neglen 
er indvoret i Kiodet.) 

Indvride, v. a. 3. faae fud I ved aft 
vride. Nøglen er bleven indvredet i Laa⸗ 

fen. (8. S. 0.) 
Indvalte, v.a. 1. bringe noget ind v. 

at vælte det. At indvælte Stene I Gaar⸗ 
den. — figurl. at indvælte fig paa cen 3: 
uden Anledning overfalde m. Uartigheder, 
Skieldsord, 2c. (intrans, ”Den dermed 
indvæltende Pragt, Vellyſt og Overdaa⸗ 
dighed.” Schytte.) 

Jndværelfe, et. pl.r. Varelſe i det 
Indre af ct Huus, cl. Gærelfe fom brus 
ges t, Beboelſe, ſom ikke cv Udrum. ”Naar 
Bonden under eet og ſamme Tag funde 
gaae af fine Indvgrelſer i fit Udhuus. 
Dec. Mag. IV. 354. [| 

ø 

Inhen, adj. n. intet. pl. i 

N 

- 

"eller indede fin Øarme.” Birkner.) 

Indværk, et. indvenbig Jubrtsi 
en Ting Jndværk I en Laas. (v. Asbelg 
”Sndvæve, v.a.4. bringe.ind i».8 

ning, Af indvæve Blemſter i Ella 
figurl. blande ind imellem. Han bori 
vævet det Overnaturlige i fit Digt. 
Deraf: Indvævning, eu. 
Indympe, v. a. ſ. indpode. 

Indynde, v. a. og rec. 1. va 
ſtaffe Øndeft, Bifald. At imdynde fig 
een. Et nyt og ikke vel dannet Or.) 
Indede, v.a. ogrec. 3. ſigurl. træ 

ind i v. en ætfende, oplefende Kraft. € 
ren, Ruften har indædr fig i Mets 
(at indæde fin Vrede 3: ſtiule den; ik 

a é. 

N 

»Den Undergivne maa tle og li 

Indeædſe, v. 2. f. ædfe. 
Jndælte, v. a. 4. bringe int i, fore 

med' ved Xltning. Diſſe Forfteninger 6 

indæltes i Deien. "At blande Tangra 
Torv, og indælte der tilgavus deri.” > 
fen. — Deraf: Indæltning, en. 
Indeſte, v. a. 1. indkalde, inder 

indftævne (lidet brugeligt. — Dr 
Jndæffning, en. os 

Indoſe, v.2.2. ſ. øfe ind. Det måefl 
Sand. — Deraf: Indesning, cu. 
Infanterie. et, coll. ud. pl. Sraf 

t, Fods, Fodfolk, Fodkrigere. — 
rift, en. pl. -er. Soldat til Fods. 

Ingefer, en, ud. pl. den tørreste R 
af en Plante (Amomum Zingiber) I 
bruges fom Kryderi, |" 

i — 

|. ingen. (3 
Artikel og uden Sammenligningigrais 
IJsel. eingi, eingin ]" udtryffer re mm 
tende Modfætning. til en og nogen 
en, itfe nogen) og ophæver i et bei 
Tilfcelde Zilværelfen af det Snak. bø 
med det forbindes. Gun bar ingen Der 
Gan har ingen Venner. Der giver i 
bedre. Middel. Ingen anden end ån. 
Ingen Ting, egentlig: flet intet, mk 
men ofte for: en meget ringe, udad 
Deel cl. Mængde. pan faner ingen 
f. Huſet, naar han vil fæke det; Dar 
f.-ham fom ingen Ting, 2: det « 
for meget lidet cd. ubetydelige, eller: 
gierde han med ſtor Lethed. — 
føre Modens Potentater af ingen | 
om ingen Ting.” Bagg. "Sem frale 

felv over Jngenting i Mangel af Mi 
omme. ( —8 og flet forste d. ll 

rke det negtende Udtrdk. Deer s 
åugen Fare. Der var flet ingen GER 
ham.) — Absol. ſtaaer det før & * 
intet Menneffe, ingera Ting) dl. 
nomen... Ingen veen fin i 
her i Byen Hender bom, Cen. 
”Jeg kan begsibe, at et Fedensimmer dl 
en Mand, ſom faret, -gåør der 

Å då 

fon hør 
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Ingen — Intereſſent. 

ter noget.” Sneed. Noget (oꝛ det) et 
Te end Intet, Gan gider Intet beſtille. 
en ſikkerſte Vel til at blive roeſt, er at 
re Intet” Sneed. »Den, ſom vil Alt 
Intet gisre, gior noget, der er intet i.” 
ggeſen. At holdes f. Inter agtes for 
tet af cen. (Ap. G. 4. 11.) At blive til 
tet, gisres til Intet. "Den — ſom gior 
Zrædges Anflag til Intet.” Job, 5. 13% 
endes Mand — hørte og giorde det iffe 
Intet.” 4 Moſeb. 30, 12. (jvf. tilintets 
re.) — Sor Intet 3: uden Betaling; ell. 
m Aarſag, Anledning. At blive vred 
' Yntet. Det flal han itfe have giort 
Intet (2: det al nof blive ham gien⸗ 
ſot.) — Laan mig en Bog, et Gevær! — 
har ingen, intet. (I d. Tale br. det 
intet forkortede inte ſom negtende adv. 
: ste.) > 3 Sammenſetning bruget t 
enlunde, adv. aldeles ikke, paa ingen 
save (i ældre Skrifter: ingenledes.). 3 
enfinde, adv. el nogenfinde, aldrig. — 
enſteds, adv. itke nogenſteds, p. intet 
td. Ingenſteds i Verden. Han er ins 
fteds at finde. Jeg gaaer ingenſteds 
, Ingenſteds fra var Hielp at vente, 
ingentid, adv. aldrig. (det Modſ. af 
id.) »ꝰBil du din egen Digtning overs 
ve, ſom ingentid er før p. Jorden feet?” 
Øg. — ingenting (ingen Ting) f. ovens 
— ingenvegne, adv. (modſ. allevetzne.) 
.f. ingenſteös. “ Hvad var Himlen ſelv, 
é ingenvegne vort Hierte der fandt Spor 
founden Sy?” Baggeſen. 
Infect, et. pl.-er. et Dyr, hørende £. 
Glafſe, der bl. a. udmerker fig v. at 
re flere end fire Fødder, ved at mangle 
t Blod, og fom ofteſt af have Legemet 
lt £ tre Indfnit (hvoraf det lat. Navn 
ectum;) et Kryb. — Inſectleære, en. 
en om Inſecternes naturl, Beſtaffen⸗ 
„Skielnetegn, m. m. (Entomologie.) 
jnſtrument, et. pl —er. ILat. instru- 
nium.] Redſtab, Vorktei. Et mufis 
k J. (Toneredſtab.) At ſpille paa et J. 
rn behandler fit 3. med ſtor Fœordighed. 
Inſtrumentmager, en. pl.-e. den, ſom 
ærdiger Inſtrumenter, ifær muſicalſte, E 
r mathemafiffe, phyfifte og chirurgifke. 
intereffant, adj. (frangt.) fom har den 
kaffenhed i en mærtelig Grad, at vætfe 
Deeltagelſe; fom har en mærfelig aqn⸗ 
g Indfiydelſe paa os; vigtig, tiltræfs 
be, underholdende, morende, m.m. 
refſant Mand, Begivenhed, Fortælling. 
være intereſſant Samtale, At behandle 
ntereſſanteſte Glenſtande i en Videnſtab, 
intereſſe, en. ud. pl. (det fr. interét,) 
ltagelſt; tiltrekkende Egenſtab; Vig⸗ 
ed. At have, viſe J. for noget, finde 
i noget. En Gag af megen utereſſe. 
intereſſent, en. ſJ. De ⸗ edta⸗ 
Eodseier. — 
Dang Ordbog. L 

⁊ 
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Advarſel 0 

op, giere Aabning i Iſen. At if 

Intereſſere Iſe. 
U 

J ere, v. a. og rec. 1. virke pad 
Sicelens Folelſer; vætfe Deeltågelfe, røre, 
indtagé., Denne Gfterretning maa interess 
ere enhver. Hans Skiebne, Fortælin 
ildragelſen intereſſerer mig meget. At 

intereſſere fig f. cen, for noget (deeltage, 
giere fig Umage for, 20.) ſ. intereſſant. 

Intet, adj. n. f. ingen, (uegentl. brus 
ges det for: ganſte lidet, en meget tinge 

tel. Dette er Intet imod det, han elede 
tilforn.) Foiet t. et Adjectiv, rives begge 
adſtilte: intet betydende, intet gieldende; 
dog finder man: intetfigende J 
Intet, et. ſom Subſtantiv: noget, fom et 

ev til, noget utilværende; uegentlig : noget 
gane ringe, ubetydeligt. Begrebet om et 

ntet fattes va Keligere , end Begrebet 
om et Noget. ”Gammenligner da eders 
virkelige Intet m. eders indbildte Noget.” 
Baftholm, At ſynke tilbage i ſit forrige 

næret. . EEN 

Jrettefætte, v.a.1. dadle, bebreide cen 
hans Ord ell. Gierninger, ftraffe ham ders 
or m. Ord og Ziltale, mundtlig el. ſtrift⸗ 
lg; (fun om Perfoner, og m. Bibegrebet, 
at den, ſom irettefætter en anden, er hané 
Overmand, ell. har Myndighed over ham. 
Dadle * laſte anvendes baade p. Perfez 
ner og Ting.) "Wan irettefætter nogen, 
naår man overtyder ham om, at han. har. 
handlet urigtigt, og bebreider ham det m. 

; ndring.” Sporon. pan 
blev iretteſat for fin Forſommelſe, Uagt⸗ 
ſomhed. Vil då' fætte mig i Rette? (begge 
Former bruges; men ivettefætte ſom ofteft 
idefammenfatte Zider.) = Jrettefættelfe, 
pl.-r. en. Handlingen at ivettefætte, ell. 
Udtrykkene, hvori det ſteer. At faae, at 
give een en J. En mundtlig, ſtriftlig 3. 

Jrgang, f. Dildgang, yrinth. 
Iriſt, en. pl.-tr. en Sangfugl af Fin⸗ 

Eeflægten. Fringilla canabina. 
Irlys, ſ. Deirlys, Lygtemand. 
Ironie, en. En Taieform, hvori man 
mener det modſatte af hvad men figer; 
—— Spot. — ironiſt, adj. og adv. 
om grunder fig paa Ironie; ſtromtende. 
n ironiſt Roes. 

det ev ironifk ſagt. 
Irre, v. a. 1. IIsl.erra.] giore vred, 

opirre, ophidſe. ”BVi irre let en Hund, til 
red ham ſtrax dog baie.“ Holberg (Poet. 
Év. 1746, 137.) Hun blev ved, dem meer 

og meer af irre.” P. Paars. 1.3., + 
rre, v. n. ſ. feile, tage Feil, fare dild. 
rring, en. f. Dildfarelfe, Seilragelfe, 

Tvift, Mioforſtaaelſe. . 
dte, v.a,0gn. 1. (af Jis.) hugge Ilen 

langs 
m, Landet. At ife for Aveget. At ife et 
Skib ind i Havnen (bane det en Vei, ved 
at giennemſave den tykke Jis.) Eetibet 
maatte iſes ud af Havnen. 

34) 

Man feer tydeligt, at 



Iſen — Iſtemme. 

Iſen, [A. S. Isen, Jern.] bruges i 
folg. Gammenfætninger for: Jern: Iſen⸗ 
bod, en. pl.-er. Krambad, hvori Iſenkram 
falholdes, en Iſenkremmers Bod. — Jfens 
farve, en. 1. Jernfarve, jerngraa Farve. 
2. filnftødt Blyant⸗Erts, ſom bruges til 
at give Jernovne Glands. — Hengrae, adj. 
jerugraa, iſenfarvet. (W. S. O.) JIfens 
kram, en. Jernvarer og andre Sager, der 
fælges i Iſenboder. Iſenkræmmer, en, 
En Handelsmand, der i fin Bod fælger 
Iſenkram og mangehaande andre Ting (i 
Kisbenhavn forftlelig fra Jernfræmmer.) 

Iſtienke, v. a. 1. ſJ. ſienke i. Den iſftien⸗ 

Fede Viin. i 
Ioland, m pr. Heraf: islandfØ, adj. 

- island uld. Det islandſte Sprog. — 
Jolandafarer, en. et Skib, der ſeiler paa 
Isiand. — Jelænder, en, pl.-e. den, 
fom ev født i Island. 

Jflæt, en. ud. pl. det Garn, fom ans 
der Bevningen indſtydes i Rendegarnet. 

ne⸗ v. mn. ſ. iisne. 
Iſoleret, adj. v. [8t, isolé.] afſondret, 

eenlig, færftilt, adſtilt fra andre. 
. Sfop,en, En udenlandſt, krydret Plante, 

Jom dyrkes i Gaver. Hyssopus officinalis. 
Iſpæende, v. a. 2. f. fpænde i, Er Rem⸗ 

men ifpændt? i ” 
Iſſe, en. pl.-rv. [Isl. Hiaſũ.] 1. den 

averſte Deel af re Hoved (ogfaa, 
ſtiondt averflødigen: Sovediſſe.) En ſtal⸗ 

det Iſſe.Frygt ci f. Solens Brand, ſom 
falder paa din Iſſe.“ Tullin. 2. figurl. 
undertiden f. Top. Fieldets Iſſe.“Hiint 
Bierg, hvis Iſſe Skyen truer.” P. H. Fris 
mann. — Iſſebeen, et. kaldes de af Vo⸗ 
vedets 8" Been, der danne dets vverſte 
Hvælving. Iſſekant, en. den takkede 
Kant cl. Rand, ſom ſammenfeier Iſſebe⸗ 
nene og danner Pilefsmmen. Iſſeplade, 
en. den hele flade Deel af Iſſen og Iſſe⸗ 
benene. Iſſepunkt, et. det Punkt, ſom 
tæntes paa Himmelhvelvingen lige over 
vort Goved; Zoppuntt, Zenith. HEE 

Iſtandſæite, v. a. Id. giore til Rette, 
"| Bøde, lave, forbedre noget, der har lidt 

Stade. ”Maturen bruger en vis Zid f. af 
iftandfætte den Uotden, fom den engang 
har lidt.” Baſthꝛ (Ogſaa: fætte ? Stand. 
Hvor det bemerker: at ophielpe, bringe paa" 
gode, bruget den fibfte Form, fan var 

… Fommen meget tilbage; men denne Arv 
atte ham i Stand igien) — Deraf: 
flandfættelfe, en. pl.-1, J … 
Iſtede, et. det fovælede dauſte Ord 

for: Stigboile. Gruges endnu t nogle 
Egne af Siclland.) . 

JSftemme; v.a.1. begynde at ſynge (iſcer 
om Fleres Gang.) At iftemme et Chor, en 
Lovfarig, en Drikkeviſe. (jvf. ftemme i.) 
2. ſawtykke, give fin Stemme "tit noget. 
Gan vilde ikke iſtemme dette Forſlag. (G. 

4 
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Maré. 7. 33. — saver i 

Iſtemme — Iver. 

G. O.) »Den, ſom ubetinget antegere 
iſtemmer en Andens fremſatte Mesiza. 
Rahbek. 

Iſter, et. ud. pl. IIel. Istur.] Fat: 
Serdelesh. det blode Fedt, der ſamles he 
viſſe Dyr af Bugen, Tarmene, m. m. | 
Flomme.) Gvincifter, Gaaſeiſter. (2 
imod: Oretalg cl. stælle, Faaretalg.) 
Ifterbaand, et. d. f. ſ. Tarme (Bern 

Fe ae foim er fed af meget ter, fe „ adj. fom er fed af meget: Sker, ſel 
af 3. Soen var iſterfed. Ifterfion 
en. —58 Flomme. erhoved, ct. 
Iylland: et Slagtedyr, ſom har SØ 
modſat dem, ſom have Talg. Iſtermat 
en, fed Spiſe, blandet m. Iſter. (Golis3. 
Iſtervom, en. ſ. Iſterbug. 
Iſcær, adv. 1. de f. ſ. adv. fornemmch 
i"Gærdeleshed, fremfor andet. 2, i eee 
Str. og Bibeloverf. for: færfttit, i Ge 
rum. »Dg fan fog ham ifær fra Folkct 

3: eneret 
Særdefeshed, enhver færgtilt, for fig ſch 

Italiener, en. pl.-e. ben, fom er fat 
i Italien. — italien, adj. ſom herer til 
tommer fra, har hiemme i Stalien. De— 
Hellere viſtorie, Literatur, At tale, 
lære Italienſt a: bet italienſte Sprogs. 

Item, adv. et latinſt Ord, fom in 
ældre Tid brugtes hyppigen for: ligeleder 
fan og, fremdeles, end videre. . 

Jver, et, f. Roer , 
Iver, en. ud. pl. IT. Eifer. SeL yf 

yfinn, vred, fortørnet; hooraf Bemerkelſen 
Vrede, Harme, fom dog nu er lidet brugt 
1. Midflærhed, Heftighed, Eftertrot, if 
ell. Handling, ifær for at forfvarg cl. ca: 
fætte fig' noget, og grundet p. Dverdcrd 
ning ell. Tro. At forfvare en Gag m. Ivc 
At mobfige cen m. Iver.Jeg frocr, hi 
laſter et af Jver, men af Galde.” Hele 
»Det ev den fafte, levende Klærligtet £ 
det Gode, der Kal vælfe al Iver mdt 
"Onde? Skenfter, Jver er deri forte 
fra Zidfighed, at denne er altid cer Fag 
a Udenffabelig Overilelſe; men ogfeo ? 
lige an være ivrig. då, 4 en meget fot 

ſtiellg Bemærk, br. det ogſas om ca 

virkt, 

ver (let Modſ. af Cunke⸗n 

dfadt JVWer 
tunge Kald; ZF. Sulde. = 
fom har, ſom is NELS. 
. , d . , ,, | 

—RA 
1766) 
man elfter, fo 

- 
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des aldeles ikke i Taleføroget, og har 
en Indgang fønet i Striftfproget. jvf: 
rd. Tideſtr. IV, 161. (Moth har Iver⸗ 
og Focrlotige fom formodentlig fun ere 
giorte Ord, . 
jvre, v. n, og rec. 1. (har.) vife fin 
rr i Ord og Gierning, tale el. handle 
Iver, m. Nidkicerhed for el. imod nos 

, At ivre imod Odſelhed, Dverdaadig⸗ 
. 2. recipr. blive ivrig, heftig i Sind 
Tale.“ Han ivred fig ffær, da han. blev 
T ét O med Ei Enden; reg: man 
a af Harme døe!” Holberg. . 
Jvrig, adj. 1. ſom viſer Jver i Tale og 
ndling; nidflær; ef. ſom ſteer m. Iver. 
ivrig Beſtytter af'de Fortvængte. Det 

en af hans ivritzſte Beſtyttere, Venner. 
vært ivrig for noget, i en Gag. ”Jori 
at haandhæve Alles Sikkerhed og Ros 
ed.” Buldb. (V. Hift. I. 513).”Cu bide 
Mand føres t. fit Diemed af Osift; en 

ing Mand derimod føres bestil af Virk⸗ 
hed, antændt v. Overbeviisning,” Spo⸗ 

(hvor det begynder Ordet; 

a! IIsl. 33,) 1. et befræftende; ſam⸗ 
kende, faldende Ord, hvorved man 
en befræftende (bejgende) fvarer p. 
ørgemaal; eller ſamtykker I en andens 
d; bifalder hans. Mening og Udſagn, 
iger hans vitrede Forfæt'm. m. Ligele⸗ 
: bruges. det ſom et fvarende Adraab, 
irman falder cen v. Mavn, og i audre Til⸗ 
de ſom et Uraabsord (f. Er. Ja! hvad 
herved at gisre? Ja! hvo havde froet 
ft) 2. undertiden ſtager det mere ſom 
vr. håov det bruges for at lægge Vægt t. 
, der ſiges, eller udtrykle en forſtarket, en 
ende Mening. (Hans Slægt, haus Ven: 
”, ha enhrer, fom havde kiendt ham, 
gede over hans Dsd. fan formanede, 
1 advarede dem, ja ham lagde end 
udeler tit.) — Det forbindes ogfaa ni. 
bre Adverbier, for af forftærfe Befræfs 
ens f. Er. je fandelig! ja vift, ja viffes 
, Fa end mere, o. f. v. (ivf. ogſaa jo.) 
ſom Subſt. bruges Det for: Minde, 
imtykke, Befræftelfe, Alſtaaelſe. At 
e fit Ja og Minde til noget: Han KE 
gens Ja, fit Ja af Pigen (om en Frier.) 
it Ja er fan godt fom Dit Net. Han 
o mig fit Ja derpaa. At fige Ja til 
get 3: famtytte, befræfte det, — Jabro⸗ 
r, en. pl.-brødre, den, ſom figer Ja 
, fom famtytter Alt hvad Andec⸗ ſige, fn 
ene ſnakker Folk efter Munden. — 
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ton. 2. Jom anvender vedholdende Flid og 
Beſtrebelſe p. noget. En ivrig Arbeider, 
Filhsrer. 3. (fleldnere.) vred , opbragt, . 
hidfig. —— Sind. — Jerigbed, cu» 
ud, pl. affenheden, at være fyrig; 

—— va.3. bringe £ Ud n Iverkſeætte, v. 2. 3. nge i Udførelfe 
udføre, fuldbyrde. At iværkfætte en Plan, en 
Beſlutning, — Haſtig t. at beflutte; 
ſeen til at iværkſætte. ”Fordi de Midler, 
hvorved du ſtulde iverkſæette dine Henfigs 
ter, ſynes big under din Værdighed.” 
Mynſter. (At iværtfætte et Forfæt, en 
Handling, er egentlig at give fig f. at uds 
føre den; og forſt naar, dette er (feet, er 
den fuldbyrdet.) = iværtfættelig, adj. 
fom fan iverkſœttes, lader fig udføre, 
”Om en faadan Indretning er iværffæts 
telig.” Engelst. - Deraf: ——E ig⸗ 

en. (Engelst, om Vat. Opdr. 282.) — 
lfe, cen. Udførelfe. ”Beflutning 

og JIværtfættelfe folge haſtig paa hinau⸗ 
den,” Kampmann. 

U 

J, 
eller Conſonanten Jod.) 

erre, en. d. ſ. fe Jabroder. (Hvitfeldt.) 
adrd, en. Forlovelſe, der feer el. bekrof⸗ 

tet i Vidners Dverværelfe, t holde Jaord, 
fritfe Jaord. (J en mere egentlig Be⸗ 
mærtelfe om Pigens Ja til Frieren. ”Jas 
ordet flap fea dén elffede Mund; fiden je 
kiendte ci Smerte.” Zetlitz. Poeſier. S. 136, 

Jag, et. Jil, Sfynding, Færdfel, Tum: 
ml. (d. ale.) (Defaa: jog, ; 

e, V.8.1. aſaa: 3 men” 

fun bBemærtelfetne 2, b — væl ia⸗ 
gen. Sv. jage] forfølge Vildt eller. 
vilde Dyr, for at fælde dem. (ſ. bede.) 
At jage Ræve.: At jage en Hiort, ””De 
Store jage beftandig de Smaa, cen Konge 
jager den anden.” S. Blicher. — At jage ” 
Haren af Leiet. Ogſaa absol, og neutr. 
J Dag er han ude at jage (er p. Jagt.) 
At jege p. en Andens Vildbane. jage 
efter Mæve. (Ogſaa intrans. om at forts 
følge, uden Henfigt at fælde, el. for Syeg. 
Kattekillingen jager efter Kyllingerne. 
Drengen jagede efter Dønfene i Gaarden, 
— fan figer egſaa act. Den lille und 
jagede, tan gage den ſtore 3: forfølge, fordris 
ve, forjage ham.) 2. fig. a) act. forfølge. 
f. Ex. om Skibe. Briggen blev jaget af en 
Fregat. b) neutr. hafte, ynde fig meget 
m. en Gierning. Du behever ikke at jage 
faa ftærft med dit Arbeide. (dagl. Bale.) "- . 
— OSgſaa om ftæri Riden ell. Klsxſel. Han 

” (43) " i 



" gage — agt. 82 00. Jogt. 
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ion ind t. Byen p. en. Time. At jage af» Sagtfrijed, eh. Rettighed el. Ta 
hed i fuldt Fiürſpring. c) hige, fragte .'t, at jage, (D. £ov. V. 10. 30, 39.) Ser: 
. møget iprigen efter. At jage efter Foriye gav ham J. i Vildbanen. pan kr É 
ſtelfer. ”Lad Hofmanden jage efter en Zis Jafor in Verſon. Jagtfugl, en. 2. 

". tel,” Sneedorf. 3. (imp. jog, partic. bruges t. Jagten. ”Falke el. andre Je 
jaget.) drive m. Magt t. cler-fra et Sted. fugle:” Bagg. NR; Klim, 216. carl 

Gan jog Hunden ud af Stuen, Fienden etj: 1… Foigeſtab, fom een har m. fyn 
blev gaget ud af Byen, jaget paa Flugt. han drager.p. Jagt. Kongen. havte ct 

At jage Avæget ind, jage def fåmmen, Jagtfolge. 2, Ret til at forfølge 
At jage cen p. Døreh (vife ud af Ouſet.) anftubte Vildt paa en andens Gru 

At jage Drengene ind fra Galen. Jege "hotte. (Indu. Reg, IL. 314.) 
Folk fra hverandre Gan blev jaget af fin gaard, f. Jægergaard. gttz 

Fieneſte, jaget fra Gagrd (om en Fælles en Jagtbeſſe. Jag e, en, &. 
bonde.) — Negentl. Gan jager fine Folk cerig Vudbane cl. den Tgn, Hvor een 

, uden. Ophør frem og tilbage: Jageline, Jagtret. Jagtherli bed 

en. En lang Line,, hvori man holder. en "dere Sagteeitighed p. fin Giendem. Je 
SHeft, fom man jager ell. laden løbe for at herre, cn. b. f. f. Fagteier. ¶ Schotte. 32 
røre fig ell. for at afrettes. Jagelpft, Reg. H. 400.) Jagytbeft, c. cx 

en. d. ſ. ſ. Jagtlyſt. B. S. O.) a⸗ pel fom bruges P. Jagten. Jer LER 

eplads, en. et Sted, hvov der. jages. et. all vet, ſom hefer t. Jagten af Ia; 
— — en. til Stibs: et Slags kabel⸗ Hunde, Heſte, m.m. Je en, X 

faaet Toug, der br. til Varpning eller hvoͤri blæfes. p. Jagten. ; 
Burxrering. — Jagen,.en. Gierningen at. fom er afrettet t. Jagten. ” 

jage, gane paa Jagt, Riden og Jagen er puus, et. H. i Skoven, t. Begvemudi 
hané fiærefte Syſſel. . dem, fom holde Sagt. egtjinn 

Jager, en, pl.se, 1. et Krigsſtib, ſom en. En Titel i Danmark. Jogtilei 
" udfenides for at. forfølge et andet Skib. pl. Kleder, fom bruges p. Fagtea, ſa 

2. et lidet trekantet Sell, der fættes til manlig af grøn Farve. J i 

ta 

2 

jo, é 
uden for Klyveren p. Jagerbommen. 3. En Kniv cl. Daggert, fom bruges . 
de to forrefte Kanoner i Krigsſtibe, hvis ten, . Jagtkonſt, eu. f. Jagt, 2. '$ 

Luger kaldes Jagtportene. "ficlen imellem de gamle og aere Ia 
1, Jagt, en. (pl.-er forekommer iffe, ell. Jagtkonſt.“ Schytte. (Indv. HM. 

er uſcedvant.) [2 Jagd:].1,Gigsningen at Yagtirud, et. fint og poleret d, 
jage, at forfølge Vildt, f. at dræbe cl. fange bruges t. Jagtboſſer. ja i 
Det. At-gaae, tide pag J. Kongen er paa ſom har lært og forſtaaer hvad der hør 

Jagt. Idag holdes her en ſtor J. At have til Jagten. Jagttyndighed, can. 
en god Jagt a: fange ell. ſtyde meget Vildt, ſigt i det, ſom hører til Sagten. (S. 

¶. Andcagt, Harejatgt, Rævejagt, 2.) S.) . Segtlyft, en. Soft; SKiærligdt 
2. den Jdræt el. Konſt at kunne jage ell. Jagten. Jagtmaanad, en. - Ga af 

bede Dyr. At have (ært Jagten, være Maaneder, i huilfe man ifær bruge 
øvet i Jagten. 3. hvad der hører til at jage. (B.8.0) i. et. 

age, t. Jagten. Han er quſat v. Kongens fom foreſtiller en Jagt. — 

dDele Jagten kom her forbi. 4. Jagt: Muſik, ſom bruges v. Jagten, ijær t. 
rettighed, Jagifrihed. Der er ingen J. til Jagtord, et… "Konftord, hørende t. 
denne Gaard. Han forbeholdt ſig Jagten voe enet, te. Jcegerſproget. Jtagt⸗ * 

p. fin Livstid. Jagten paa dette Gods er en. 1. en Ridderorden, ſom nogte Fred 
vbortforpaotet. jagtbar, adj. kaldes hos pleiede at uddele paa: Joſten. 2. æd 
Sægere det Vildt, der er I den Stayd, at Stilling af: Krigsſtibe et Bøfleg, 
det efter Reglerne fan findes. En jagtbar der .befales,en almindelig Sagt. ; 
Hiort (hvis Takker i det mindſte have 10 Stkibe (G. S. D.) —— en. hf. 

i Perto. Ø 

SKanrealingt 
Gud). Jagtbetiening, en. B. ved en Zundepioſt. Je tport, en. 
fveftelig Fagt. Jagtbetient, en. den, ſom 3 —— forreſte 

har en ſagdqn Betlening. Jagtbotz, Krigeſtibe. (ſ. Jeger,3.) 
en. B. ſom handler om Jagten. JZagt⸗ ſom tilkiendegiveren Jagtgræn 
boſſe, en. et Gevær, ſom bruges t. Jag⸗ raab, et. Raab, ſom Senge 
fen.  . Jegtdag, en. Deg, hvorpaa der hol⸗ Sagter, f. at øvmuntre $ så. gå 
des J. Jagteier, en. den, fom hær Jagt: hverandre Tegn. 8 et. 
herlighed ell. Jagtrettighed,t. en vis Grund. ſtab, ſom bruges v. Jagten 
agtelſter, en. den, ſom holder af Jagt. gara,p.m,. .Jagtret, Ja 

. Jantembede, t: Jagtbetiening. Jagt: en, ben Ret, at funne 
. fol 2 DO. 8v 3 - Sægere og andre Folk, domsgrund, Jagth Jes 

om have m, Jagten at beſtille. Jagt⸗ en. let,&. til Jagthefte, ege ng. rå 
forordning, eu, 3. ſom vedlommex Jagten. Proces gngasende Jatg S 

— 
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J 



i Jagt — Jammer. n 

⁊ B, st. en Gamlin af Perfoner, 
rage p. Jagt. "Ja le, 3 
S kilt, ſom Jegere, Skytter og Jagt⸗ 
:æ bære. (D. Lov. V. 10.32.) Jagt⸗ 
» et. Skrig og Raab p. Jagten, f. af" 
: paa fundene eller. ſtreemme Vifdtet. 
2 flotte tneifænde Hlort m. Jagtfkrig 
: T Garnet.” Kampmann. 3 of, 
Slot, hvor .en Fyrſte opholder fig i 
tiden. agtſproite, en. et eget 
;s mindre Øprsiter, ſom haves | Kiss 
avn. (Brandforordn. 1799.) Jagt⸗ 
, et. Sppyd fom bruges v. Jagten, ifær 
Bildſviin. — ing, en. Egn 

rcandſtrækning, hvor der findes Vildt, 
jager, og hvor Grundeteren ell. Her⸗ 
dens Befidder Kar Jagtret. »At bort⸗ 
zgte langt bortliggende Jagtſtraknin⸗ 
* ytte. —A et. 1. Mu⸗ 
ſom ſpilles ell. blæfes p. Jagten. 2. 
agtmaleri. Jagtſtevler, pl. et eget 
gé Nideftøvler, fom bruges paa Jagt. 
tfvend, en. i ældre. Tider: en ringere 
er af Kongens el. fornemme Herrers 
tfolt. gttaſte, en. d. ſ. ſ. Jæger: 
te  Janttio, en. den Tid om Foraa⸗ 
og Cfteraaret, da Jagten begynder ; 
den Tid af Aaret, hvortil Jagten ved 
ne er indſtrænket. (Schytte. Indv. 
. V. 172.) Jagttoi. et. Jagtredſtab. 
vent, adj.v. vant til, oplært til Sags 
»En jagtvant Mynde.“ Hert. Befr. 
82. Jagtvei, en. Vel giennem 
ven el. over 
Skyld. Jagtveir, et. B. ſom er 
semt t. Jagt. Jagtvogn, en. let 
nm, fom bruget p. Jagten. Jagtvæ⸗ 
et. Alt hvad der fører til Jagt og 
tfyndighed. 
, Satit, en. pl Jagter. [Ooll. og T. 
:bt.] et Slags let ſeilende, meget 
zelige eenmaſtede Skibe, der I Almins 
zhed føre et Storſeil ell. Gaffelſeil paa 
ſten, et Topſeil, en Stagfok, og en 
ver paa Bovfprydet, ' 
akke, en. pl,-r. en fort Troie. (tydſt. 
5. De) ' 
ammer, en. ud. pl. IS. Jammer.]" 1. 
fig Klage, Klageſtrig m. Graad og Hy⸗ 
Wan hørte J. af Qvinder og Børn. 

. Emji, Emjan, Emjur.) " 2. Ynk, 
flig, ynkvœordig Tilſtand, Elendighed. 
entl. og oprindelig: Yttring af Nod og 
tdighed. ”Jammer er en tydelig, vedhol⸗ 
re Httring af den ubehagelige Fslelfe, ſom 
Inde, der møder 06, medfører.” £, Hei⸗ 
.) *Men Rygtet om denne Jammer og 

til Kiernen af Landet iilte.“ Storm. 
Jammerdal, en. En Benævnelfe, ſom 
delige Skrifter gives Jorden, m. Hen⸗ 
til Livets Sorger og Moiſommelighe⸗ 
”Dg fee det ovrige — iglennem Taa⸗ 

ſom en Jammerdal.“ Zrolel. jam⸗ 
(| ' 

arker, indrettet f. Jag⸗ 

533. ""  Jotumer— Jern. 

merfuld, adj. fuld af Jammer og Elen⸗ 
dighed; meget elendig, beklagelig. Jam⸗ 
merklage, en. d. ſ. J. Jammer, 1. 

merleie, et. Leie, hvorpaa en Syg lider 
for Smerte og Pine. Jammerſang, en. 
Klagefang, Gørgefang. (dagl. TZ.) 
merifade, en. for, ynfværdig: Skade (meſt 
ironiſt og i d. Kale.) Jammerffrig. et. 
ynkeligt Skrig, Nodffrig. 
.Jammerlig, adj. 1. vnkvardig, førges 

lig. Et jemmerligt Syn... 2. flet,… ufjel, 
fom intet duer. XL ſtrive jammerlitgge Vers. 
&n jammerlig Perſon. 
Jamre, v. n. og rec, 1. klage, vaande 

fig. (recipr.) Den Syge jåmrer fig. 2. , - 
beflage fig; klynke, klage over fin Tilſtand. 
Han jampede over fit Tab. Ofteſt Dog rec. 
At jamre fig f. een. — Jamren, en, ud, pl. 
+ aord, et. ſ. under Ja. 3. 

Jarl, en. pl.-er, var tilforn i Norden 
det, Navn, ſom tillagdes Mænd af den 

holeſte Bærdighed og Rang næft Kongerne. 
(Gildigere, da Værdigheden ophørte, ops 
toges de udenlandſte Titler: Hertug, Gre⸗ 
ve, 0. fi.) Jél. Jarl. &, Earl. = Deraf : 
Jarldemme, et. 1, en Jarls Værdighed 
og Embede. 
ftyrede under Kongen. Jarlefæde, et, 
en Jarls Bopæl ell. Gaard, SE 

Jaſft en. f. Ziaſt. jaſte, v.n. ſ. hiaſte. 
Jasmin, en, et Navn 

Bræer ell. Buſtverter, — 

Jaspis, en. ud. pl. En ædel Steenurt. 
Jeg, [Isl. eg. Eng. I, udt. ei. £ Iyl⸗ 

land: æ og a.] pron. pers. sing. i Dat. 
Ace. mig. pl. vi. Ordet, hvorved den 

Bafende udicykler fin egen Perfon; i Sprog⸗ 
læren: den førfte Perſon i Enkelttallet. 

»Man paaftaaer, det ffal være ubeltedene 
at fige: Jeg paaftaaer, jeg mener, jeg faae 
jeg finder, å. f. fr.” Rahb. (Tilſt. III. 1895 
— Com Subſt. Mit Jeg (3: min Intels 
ectuelle Perfon.) Hans eget Jeg er ng 
altid det vigtigfte, Gun et mit andet Jeg. 
Sene, et i Philofop. brugt Konſtord. 
TJ. Ichhelt.) 

Jer, pron.- Dat. og Acc, af J. for: 
der. f. pron. J. 

Jern, et. ud. pl. undt. hvor det bemærs 
fer hele Stykker Jern el. Jernredſtaber, 
og da liig sing. [I3$l. Jarn,] det almins 
deligſte, haardefte, fmidigfte, og f. Menne⸗ 
fået nyttigfte og vigtigfte Metal, — At have 
mange Jern i Ilden 3: have mange Ting 
for p. engang. — Ofte bruges det for Ttng, 
Redſtaber, Bærktet, giorte af Jern. At 
klæde ſig i Jern J: i en Muftning af 3. At 
lægge en Forbryder i J. 3: i Lænfer. En 
Dreier bruger mange Jern, Et Kagejern, 
Vaffeljern, 2. Jernaare, en. En Gang, 
et Strøg af Jernmalm i Bierge. jern⸗ 
agtig, adj. fom ligner Jern. En jernag⸗ 

Jam⸗ 

2. bet Sand, ſom en Jarl. 

fom gives flere 
voraf cen inden⸗ 

landſt. Philadelphus coronarius. 

— 



… befværligt Arbeide. Jernbaand, et. fre for fores pe en 2, en fBogn. 

veiade — Femte. 54. Jernjord Ziewern. 

ti Smag. Jernalder, en. "Bruges hos J hernhoſdende Jordart, ſe 
tere om den meſt fordervede og mindſt inter forfeg elg —S Joris 
alige af de fre Berdensaldere. (ſ. Gulde en. Sern i halvfyret A. Jilfuꝛ 

ber Solv⸗, Kobderalder.) Ligeſaa om jernkledt, adj. iført Harnig, Ru 
den flettefte Periode i et Lands Literatur. Jern. Jernkram, en. allchagade Eu 
Jernanker, et. en fvær Jernftang, ſom af Jern, ifær gamle el. brugte. + Je 
med Enderne fæftes i en Buur, for af kremmer, en. den, fom. briver Ganti n 
ftivne og ſtyrke den. Jernarbeide, et. - gammelt Jern ell. Jerafram. (jvf. Ya 
det, ſom gisres af Jern, figuel. et meget Fræmmer. ) erniæs, et. ———* 

Tondebaand af J. ernbeſlag, et. ſ. —— ung, en. me 
ag, 1.  jernbeflagen, adj. v. beftaaet neral, —* aenz Jern — 

— ern (ogfaa: jernbeſlaaet.) jernblaa, tand. (Ferrum ocbraceum.) Jod 
ad). blaa, ſom — Jern ell. Staal. en. et Ldœgemiddel; flydende faltføret: ? 
(Kampmann.) f. fftaalblaa. Jernblif, et. (Oleum artis,) X 
fyndt udhamret cd. valſet Jern. (f. Blik.) En — hvori Jern er epleft. rå 
Jernbolt, en. f. Bolt; 1. Jernbrev, et. , en. Don I en Stue af ftøbt Sea d 
Laldtes tilforn: et Beftuttellesbreo , fom / Plabejern; (mindre IRAN lg gt falded den: 2 
gaves en Skyldnet, f. at befrie ham jen kelovn.) en. tyudt udk 
vis Tid fra at fættes faft af ſir Gields⸗ vet Sen. sg nr bg en. Dion, fer 

herre. jernbunden, adj. ". et ſ. ſ. ens de Dele, de r omvælte Jorden, ere ef åg 
r ezeet, tj Jern bunder Skri modſ. Træplov, hvori Alt er af 21. 

byrd, en. den i gamle SIDE brugelige Jernprove, en. 1. Prøve, ſom —F 
— rene, ſom beſtod I at bære m. Jern, for at underføge dets — 
træde p. gloende Jern. Jerndraaber, Hed, :c. 2.d. f. ſ. 

J. d. ſ. f. Jernolie. Jernerts, en. Én bet &eenfillfpaaner,ftedteogr ** 
rts el, Blergſteen, fom indeholder Jernz morter t. Pulver. Jernvedffab, dt. 

Jernmalm. - Jernfang, et. Redſtab. Jern. Jernmriſt, en. ſ. Kiſt. 
Boftab af Jern, Træe⸗ og Jernfang. (af en. Rive m. Jerntænder. —* 
3sl. Fång, Forraod.) Jernfarve, en. SJerntalt, af bruunrød Farde font * 

jerngraa arve, Yfenfarve. +»  Jernfiils tens Virkning fætter fig p. 
paan, en. pl.-er. ſmaa Gran, fom falde Jern.  Jernfand, et. item holdende 60 
af ved Jernets Filing (det finefte heraf: Jernſeng, em. et Sengeſted, giort af 3€ 
Jernfiilftev.) Jernflid, en. font, en en ſtenger. Jernfinmer, pi. udbrænig | 
ivrig og længe dedvarende Flid. ert; ell. Gammerfkæl af Jern 
gang, en. d. f. d Jerngare, —— aftet. adj. forſynet m. et Gtaft afde 
et, Gitter af eenglande, kn. et Jernſtinne, en. Stinne, færd. bislk 
SMS HERRE 5 immer, en. En af Joͤrn. Jernſtriin, et. Giriin, ak 
bladet m sagnetift Serimalm ell. Blodſteens⸗ heelt af Sen ell. ſtœrkt lerndunet, 
malm. (Mica ferrea VV.) erngraa, fæl, pl. Hammerſtel af J. 
adj. —— ſom Jernet. erngreb, et. Et Stytte Jern m. Fræffaft, * 
et. Kaardegreb af Jern. (ſ. ogſaa: Greb, ges ſom Modde til at drive Kiler 
en, Jerngrube, en. Grube, hvoraf Jern⸗ ernſmag, en, KAR, af 3 J— 
manm vindes. jernhaard, adj. haard Jernſmed, en. Smed ſom arbeid 

ſom Jern, meget haard. Jernh Wen e, en. Jernſmeltning, en. Jernet⸗ —8 

ø 

Krog, Gage af Jern; Baadshage, Malmen. ſernſort, adj. bruge 8" 
hammer, en. 1. f. Sammev, 1. 2, Ham⸗ fort Farve m. metalliſt Glands. 
metværf, hvor Jernet — t. Sten⸗ ſpaan, ſ. Jernfiiilfpcan. Jenner" 
ger, Plader, m. m. (Bruͤnnich. Jern⸗ Stang af Jern. (f. Stangjern.) * 

en. Handel m. Jern og Jerndarer. ſteen, en. 1. ð. ſ. ſ. Jernerts, Zen 
verriges Jernhandel. Jernhandler, 2. enhver Steenart, fom indre SØ 

en, En Kisbmand, fom handles m. Jern, dele” (guntes Naturhiſtorie. al sg 
forftieltigt 33 Itrkræw⸗ —** adj. —— eget her 

aar ør. '. 

En Larv m. der. Senbat, en. . hvor Jerndarer Seno de 
et Slagé Hieim af Jern; en Stormhue. en. et Blagé fort Farveftof, tilkrdf 
Jernhelbred, eft, zuri en overmaade af ruſtet Jern, Jom blandt amtet hal 
ſtetk Helbred. ernholdende, adj. v. til at fvoærte £æd er. 
fom indeholder Jern⸗ Dele. Denne Malm. f; Staaitraad. Jerntoi, et. df.) He 
er meget jernhoĩdende. (ogſaa: jernholdig ang. Jernurt; —— 
hvoraf Jernhoͤldighed.) Jernhytte, en. hena officinalis, 4. Sud), 

, Smeltehytte, hvor Jernmalm fmeltes og hvori ſmaa Jerndele eve episke. 
ſtebes. (f. Sytte, 2.) ernjord, en en. (bas varir/ pl. alleftags Sem dl —X 



Jerndarer — Yo. 

n ere t. Salg. At handle m. Jernvarer. 
tuvitriol, en, Jern, oploſt af Vitriol⸗ 
re og chryftalliſeret. Jernvægge, em 
Dægge. Jernværk, et. Blergvært, 
or Jernmalm vindes og fmeltes. Jerns 
erktoi, et. Redſtab, Varktel af Jern. 
Jerpe, en. f. Sierpe. 
Jertegn, et. pl. d. ſ. ISel. Jarteiko.] 
Tegn t. Beviis p. Rigtigheden af noget, 
n figes, foregives; Beviistegn. ”At give 
etegn og Marke 
t: overnaturlig Gierning, Underværf, 
irakel. »Man troer ål Selgen, før han 
se Jertegn.“ Ordſpr. "Og Jertegn 
ændferne f. Tæntefraften rev.” Storm. 
Varſel, Forbud f. noget. Det blev holdt 
et 3. ”Gieldne Jertegn ſnart kundgisr 
Helgens Død.” P. H. Frimann. (Et 
get gammelt nordiſt Ord, fom overalt 
rde bruges for Mirakel; men er nær v. 
ffe at forældes.) 
efuit, en. pl. —er. [Lat. Jesuita.f et 

edlem af den ved Ignatius Loyola ſtif⸗ 
re Munkeorden. 
emærfelfen: en Jeſu Tilhænger. ”Sode 
briftne og Jeſuiter.“) Heraf : Jeſuiter⸗ 
otter, Jeſuiterorden, 0. fl. — jeſuitiſt, 
hj. ſom hører til, udgaaér fra Jeſuiterne. 
Jetfe, en. pl.-r. ſIsl. Joinn.] gt Men⸗ 
fie af meer end ſedvanlig Legemsſtsrrelſe; 
1 Kæmpe (det gamle Nordens Giganter.) 
: Deraf : 
ves et Slags Bierghuler I Norge. 
hei, en. f. Kaæmpedyſſe, 
ettekamp, Jettebrig, en. Kamp m. Sets 
ct (Jetteré og Aſers Strid, i den nord, 
ythologle.) Jetteqvinde, en, En Avins 
af Jetteflægt. Jetteſtu 

enſatte, med Jord bedætfede Gravſtuer 
a edenold, fom findes big og heri Dans 
a : 

Jevn, adj. f. jævn. 

Jo, et befræftende 
t ifær bruged:. 1. hvor man befræfter 
t modfatte af et Sporgsmaal, fom frem⸗ 
fteg p. en negtende Maade. ar han 
gen Børn? — Jo, han har mange. Bil 
titfe gane med 08? — Jo, meget gierne. 
t han endnu ifte reiſt? — Yo, han er. 
Hf. Ja, ſom i dette Slags Tilfælde aldrig 
n bruges; men næften altid br. hvor 
pergemaalet ingen Negtelſe indeholder.) 
hvor -man vil beftyrfe en dekreftende 
ætning, der indbefatter en Indvending 
d det, en anden har fremfat ell. paa⸗ 
aet, ellen Grund for den Mening, fom 
odfættes en Andens, o. d. Man har jo 
g aldrig kunnet ham f. Urede⸗ 

ettegryde, en. et Navn, ſom 
ets 

bed, Du har jo felv tilladt Drengen, 
ad du nu vil forbyde ham. Det holdes 
dog for ſundt, at bevæge fig. 3. hvor 
In vil befræfte noget v. en negtende Gæt: 
ig (da det, i Gt. for ikke, følger efter ingen, 

ø 

t 
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Deraf Bemerkel⸗ 

(Taufen bruger det 4- 

æmpehai. jf 

e, en. kaldes før 
efter hans Pibe! — Jo, hun er af de Oy⸗ 

ſamtykkende Ord, 

Jo. 

el. ikke notzen, ife noget, og intet.) Der er 
intet faa vanffeligt, fom jo Menneſtet har 
forføgt. »Der findes ef den Slandé faa 
tar, fom Skyggen jo man følge.” Bors 
ding. I. 257. ”Der er ingen, fom jo er en 
mild Dommer mob fig ſelv.“ B. Thott. 
»Der er vel heller ikke noget Menneſte, 
fom jo opfylder viſſe af fine Pligter.” Baſth. 
»Ei nogen Mand er til, fom Døden jo 
borttager.” Holberg. (P. Paars.) 4. i en 
betingende og afdeelt (digjunctiv, diſtribu⸗ 
tiv) Gætning, hvor Betingelfen udtrykkes 
ved jo (det T. je), og hvor det i Fo!ge⸗ 
fætningen, cl. det andet Led, enten gien⸗ 
tages (f. Er. jo før, jo hellere, Jo mere, 
jo bedre. Det bliver jo længere, jo værre. 
o hoiere man ſtiger, jo meer er man 

udſat f. at falde. »En Sneebold, der — 
jo meer den væltes frem, jo meer den Kræfs 
ter fager.” Holb. P. Paars.); eller hvor den 
dibjunctive Partikel des el. deſto bruges i 
Følgefætningen (f. Ex. Jo mere man har, 
desmere vil man have. . Jo mindre man 
orhaſter fig, defto før naaer man Maas 
et.) — Gientages Partikelen jo 1 flere Led 
af Forfætningen: faa adſtiller altid des 
ell. deſto diffe fra Slutningen. (f. Er. Jo . 
mere man føgte at berolige ham, jo flere 
Grunde man anførte, jo mere venligt man 
tiltalte ham: deſto hidfigere blev han.) 
Undertiden kunne Gætningéledene vendes 
om, og jo komme i det ſidſte. »En Syg⸗ 
dom, fom man gaaer desbedre igiennem, 
jo yngre man er, naar man faaer den.” 
Rahb. 5. er ironiſt el. fpottende Udraab, 
naar man mener det Modſatte af hvad der 
betræftes. Jo! han hat re af fin Ops 

el! — Jo! nu ſtulde jeg vel ſtrax dandfe 

dige! 6. gientaget, fom Udraab, i dagl. 
Tale, og da vfieſt meer ell. mindre iro⸗ 
pt. Jo, jo! han er ikke lidt ftolt af denne 

re. Jo, jo! du fan troe; jeg bleb artig 
narret! 7, i Forbindelfe m. nogle anbre 
Partifler og Adverbier, i indvilgende, til⸗ 
ladende, befræftende üdtryk, ſom v. Kil⸗ 
fætningen forftærtes. 3 Er, Maa jeg laane 

eſten? — Jo gierne! (og ér det p. Vil⸗ 
faar, med Indſtrenkning, el. ikke ganſte 
villtgen, da: jo nok! — Maa han blive 
ude i Aften? — Jo nok, naar han ikke 
kommer f. filde hiem.) Jo vift! forftærs 
fer Betræftelfen af noget, fom en Anden 
tilforn har benegtet. — Jo men! eller 
Jo mænd! (Mand menes nemlig af 
Nogle at være ct gammelt Udtryk for: 
hellige Mænd, Helgene. jvf. Sillemænd,) 
er i dagl. Zale ſnart en forſterket Befræfs 
felfe (55 men har jeg feet ham!) fnart 
et Udraab af Forundring, m. m. (Jo 
mænd! er bet muligt? Jo mænd! def fan 
gierne vare et heelt Aar endnu.) Jo faa 
men ell. mænd! ligeledes, et befræffende, 

- 

rd 
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. Seilsjole , Gtibsjole. 

' titel 

pes faſt. 7. til 
Blok, med flere Guller i, hvori Zalllere⸗ 

henſattes t. Bevogtning. ( 

- at roe i en Baad; men me 

"8. 3708 

et Jo— Jomfru. 

4 PS a. bende. Udraab ; 
SL p. Bogftavet 3, hvor Jod, et. 

det ev medlydende, eller begynder en Sta⸗ 
velſe. 

Ordbøger fo laves Jo ved: et lille iydſt 
Jartsi.]' 1. i Alm. en liden Baad. 2. et 
vift Slags Baad, hørende t. ſtorre Skibe; 

3. til Stibe et 
; der farer giennem en eenſtivet Blok 

30 eblof) og bruget til at heiſe Sell, 
ougvært, Stænger, m. mM.) op og ned v. 

Afs og Tiltatling. = == Jollebom, en. pl.-me., 
forte Stykker Zræ, uden p.et ſtorre Skib, 

hvorpaa undertiden nogle af Skibets Baade 
hænges. Jolleroer, en. pl.-e. en af 

… Mandflabet, der roer Skibsjollen. — jolle, 
v. n. 1. br. i dagl. Tale; egentl. vel om 

om at føre 
paa en lille, let Vogn. At jolle afſted. 

Jomfru, en. pl.-er. [Z. Jungfrau.] 
1. en urørt Pige en Mo (næften ikke mere 
bru peligt i denne Bemerk.) 2. en rets 

ugtfte og —5 iger, der føles 
faavel t, sbenavne, fom t. Blægtnavne, og 
brugtes i ælde Tider fun om Adelens Dottre 
CA. Vedel ſtielner S. 281 imellem ”velbyrs 
dige Jomfruer” og hoviſte Moer;) el. 
endog om Kongedettre (f. Er. D. Rilmfren, 

Fruentimmer., der ef er af Bondeſtand og 
itte Tieneſtepige. 3. et ugift Fruentim⸗ 
mer, der tiener i et Huus f. at gaae Suugt 
moderen t. Haande, m. m. At —* for 3. 
Jomfruen i Dufet. (jvf. usjomfru, 
Kammerjomfru, Selſt ffab be) om —3 — 
fru) A, ved Misbrug: tedet f. 8 —* 

Jomfruhuus, Salsjom 
J en. et af de 12 ——— i ske 

en, Virgo. 6. hos Brolæggere: et jeras 
beſlaget Redſtab, hvormed 

Skibs: 
roſtene ſtam⸗ 
en rundagtig 

bene ſtittes , og der bruges i. Vant og 
Stag. = jomfruagtig, adj. ſom paffer fig 
for, Ca n ner en ——2 omfruborg, 
en, org, hvori fordum Kongedottre 
og andre fornemme Jomfruer undertiden 

ngelst,) Jom⸗ 
ubuur, et. hos de gamle Nordboer: det 
ærelfe el. —** Hagen de Guus, hvor 

Dottrene og de ugifte Quindfolk i Fami⸗ 
liten opholdt fig. Jomfrudragt, en. D. 
ſom paſſer fig for el. bruges af Jomfruer; 
Pigedragt (fom ev mere brugel.) 
rufarve, en. friſt, ungdommelig —*58 — 
arve. Hun Dat endnu fin J. ”Gans Haar 
avde J.” Kæmpev. Jomfruhonning, 

æn. 1. den hvidefte og reneſte Sonning, fom 
rinder ud af Biſtadets everſte Deei. 2. 
Honning, fom en ung Bifværm giver, det 
forfte Aar, den er fat i Kube. (Saaledes 

hd 
U 
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forftftrende, el. mg abosen Alyſt ladoll⸗ 

fruleg, 

"berg. Pſyche.8 

08. 4537.); men nu om ethvert ugift 

ſeelſe, nen 

ad omftu — Jorb. 

—s— ——— 
vor der —8 Skisger; Skiegedrr 
Jomfrufammer, ct. Værelfe, hvor Huss 
jomfruen el. Dsttrene i Familien opted 
fig. Jomfrukarl, eu. et bletag 
avindagtigt Mandfolk. ——— — 
et. en Stiftelſe, hvor uforførgede Dig | 
Borgerſtand have Bolig og Underholdn 
Jomfruflæder, pl. Klæder, fom ca | 
aaer med, imedens hun er ugift. 
ufrands, en, et Goved/mytte, en Krands 
om ugifte Piger gaaemed; ell. d. ſ. ſ. Saa 

ands. om Prænter, en. 
ſom bersver en Pige re. 

8 Yige 
A. S. Vedel.) 
evnet i ugift "Stand. (Jomfruliv. 

e.52.) 2. ét ærbart, form 
Piger fommeligt Levnet. Jo 
en. et poetiſt og nyt Ord for: G ; 
»Som Jomfrulover i Eouptene | Cand. 
Ohlenſchl. (Nord. G. 189.) 
en. "ben finefte og hoideſte * 
forſt flyder af Perſan. Jorn 
ment, et, meget fint Pergament, fm | ; 
redes af ganffe unge Lammeſtind. (8. € 
O.) Jomfruran, et. Et ugift 3 
timmers Bortførelfe med Bold. 

rov, et. det ſamme.  Jomfrureve, ea. 
en, fom begaaer Somfruron. Jomfre: 

find, ſ. Pigefind. Jomfenftand, c. 
Ziftanben at meet ſom —ã Pige 
an omfruftævne, et , 

fruer Møde el. Sammenkomf. Fu 
ufvend, en. d. ſ. f. Jonfrukarl, Piger 

vend. Zomfrufvovel, et. gedigent Er⸗ 
vel. Jomfruſværm, en. Graa, 
der udgeaer fra en SBiftade i det fart 
Aar, efterat en ung Sverm er fat —* 
(Fleiſcher om Biavl.) Jom 
db. f f. . Ble fot. (8. 6.9.) * 

vand, et. Et Slagt Sminkevand. hær 
fruvor, are —* hvide og meget flere SE 
fx en ang 3 ifværm. 

dom, en, ud, pl. v. f. ſ. Modon. 
om uelig, di. fom egner, dn 

for, hører ir en Jomfru. eller — ig. 
Jomfruelig Ynde. Et; Omfruenligt Belle. 
»Det er en sm, jom lig Detat *8* 
— min —* fom Bun SID — * 
omfruelige — om hun 
—28* SAGN e. Heib. Den jom Uni 

—** 
men og qvindelig om, ſank rodmerde Bor 

m⸗ den i Brudgommené Arme.” 
Jord,, en. ud. pl, undt. — 

[Isl. Jård.] 1. den Plauet, VRens 
beboe; Jordtkloden. Jorden 
Solen. En kuftkreds —** 
piver vor Jord. — Uepentt z * 
en m. Henſyn iſcr 

menneftelige Verden. Def — 22 

| 

' | ' 



Jord. 

eden har feet, Den ſyndefulde Jord. 
Jordklodens Overflade. Xt gaae, ligge, 
e, falde p. Jorden. At bøte fit Anfigt 
b Jorden. At boe under Jorden; (f. 
derjordiſt) leve over Jorden, mobfat: i ell. 
der J. — figurl. om Gravfted, Srav, 
gravelſe. (føjordefærd,) At fede et Llig 
Jorden 3: begrave det. ("At flye Stig 
Jorde.“ Joh. 19. 40.) At følge een til 
råen. At blive begravet i driften Jord. 
i Maturlæren: et enkelt, ubrendbart 
undſtof af forſkielig Art, f. Cr. Kalk⸗ 
d, Seerjord, Zaltjord, £ifetjord, e. fl. 
i Candhuusholdningen: en Blanding af 
cdarter m. forraadnede Dele af Plantes 
Dyretiget. En fer, mager, tør, fugtig, I 
dig I. Et Læs J. At kiore J. til en 
ve. Muldjord, Sandjord, Leerjord (i 
anden Bemærk, end ovenfor; nemli 
Jordblanding, hvori Leret er herſtende. 
Jord, pl.-er. Agerjord, Agerland, Mark. 
dyrke, plole, ſaae, harve, giode Jor⸗ 
. Gode, flette, ufrugtbare, tørre, fide 
råder. Ét Guus m. nogen Jord, m. et 
ytke J. til. Buens Jorder ere udſtiftede. 
»fejord, Sandjord, Skovjord, Rugjord, 
edejord, ꝛc. edens Frugter, Grode. 
eraf: Kisbejord, Odelsjord, Udjord, o. 
== Gammenfætninger: a) Jordaand, en. 
-aander. ufderjordifte Væfener, Mander, 
wtroedes at leve under Jorden. jords 
ig, adj. fom ligner Jord, har Beſtaf⸗ 
heder tilfælles m. Jord. » Jordalder, 

hele Zidérum af Jordklodens Til⸗ 
relfe (ell. en dis, v. en flor og alminde⸗ 
Nevolution beftemt Periode af ſamme.) 
aa undrer man fig, hvorledes den har 
net blive færdigt en Jordalder,” Bagg. 
byr. II. 329.) Jordart, en. et enkelt 
undftof, f. Cr. Leerjord, Kalkjord, 20. 
Jord, 3) ell. en vis Beſtaffenhed, Blans 
g af IYdrd (f. No. 4.) En frugtbar, en 
"blandet Jordart. Jordarve, en. 
vn paa en i Haver og Marker meget: 
tindel. Plante: Arve; Fuglegræs. (Al- 
e media.) Jordare, ſ. Axe. jord⸗ 
ren, adj. v. født p. vor Jord. råds 
Fe, ſ. Bakke, Jordhei. Jordbane, 
Jordklodens aarlige Bane om Solen. 

"beboer, en. cen, ſom beboer Jorden, 
». Jorden levende Væfen. (Baggeſen.) 
dbed, et. Bed, ſom er afſat, inddeelt i 
ave, el. paa Marken; Havebed. Der 
e fra Havens Jordbed op mod Lyfets 
e.“ J. k. Heiberg. (Pſyche. 40.) Jord⸗ 
» et. Navn, p. flere brændbare Mine⸗ 
gr (Bitumen), Jordharpir, — 
Dbefiddelfe, en. B. af Fordegods, af 
belendem, "Ret til Soedb ddelfe.” 
zgeſen. Jordbeffrivelfe, en, B. over 
d klodens naturlige ell. phyſſſte og polis 

Beſtaffenhed; Geographie. rd⸗ 

ledes til p, Jorden. Den ftørfte Stand, beſtewer, en. Geograph. 
v. a. 4. blande forſtiellige Jordarter d. en 
Uger. (Dlufſen.) Jordblanding, en. 
1. forſtiellige, ſammenblandede Jordarter. 
2. Gierningen at frembringe en faadan 
Branding; Ørundblandin -, Naturlig, ons ” 
fig Jordblanding. (Dlufſen. Jordbo, 
en. d. ſ. ſ. Jordbeboer. Jordbor, et. 
Gt Redſtab, ſom bores ned i Jordſtorpen, 
og drages op, fyldt m. Jord, hvoraf Jord⸗ 
lagenes Beſtaffenhed kiendes. Jordbor⸗ 

er, en. 1. d. ſ. ſ. Fordbeboer. 2. en Vere 
entborger ,.CGosmtopolit. ”En f. Europas 

Skikke aldeles fremmed Jordborger.”” Bags 
eſen. »Den Mængde og Forſtlellighed af 
rdborgere,” Samme. (abyr. 1. 203.) 

ordboring, en, Jordens Underføgelfe v. 
et Jordbor, Jordbrand, en. Brand, 
fom opffaaer under Jorden; underjordiſt 
Ild og dens, Udbrud, f. Gr. i Zeland. 
Jordbriftning, en. Revne i Jordené Over⸗ 
flade v. Fordftlælv cl. Fordbrand.  Jords 
brug, et. Jordens Dyrkning, Agekbrug, 
Avlsbrug. At leve af I. forbedre —* 
bruget. Det engelſte J. jordbrugende, 
adj. v. agerdyrkende. »Et jordbrugende 
golf.” Gulſdb. (B. Hiſt. I. 509.) ng 
tu er, en. 

Jordbund, en. Jordens Overflade, med 
Henſyn t. dens Beſtaffenhed og dens Frugt⸗ 
—58 Nå tung ' haard ' ik fe, faft, 
et, fler, før, fugtig, ſandig, frugtbar, gold 
Førdbund, Jordbær, et Bærset, ed, 

—* HSavejordbær); ogſaa Planten 

ed, Jordbærplante, Jordbærfeft, 0. 6.) 

en. Damp Bodpe, fom fliger op af nd 
deling, en. Gierningen at 

Jorddige, et. Dige prodige, * 

en, Maade af drive, dyrke Jorden, (Diuf⸗ 
en om Danm. Brendſelv. 40.) jords 
drot, en. pl. Jorddrotter. d. f. ſ. Gods⸗ 
ejer, Herremand. Jorddyrker, en. d. ſ. ſ. 
Jordbruger, Agerdyrker. Jorddyrkning 
en. Agerdyrkning. (Jorddyrkningoleæere, 
Læren om det,” fom hører til et rigtigt og 
fordeelagtigt Jordbrug. Dluffen.) orde 
dæmning, en. En af Jord opført Dæms 
ning. Jordd 
Sulder, fom frembringes v. Jordryſtelſen. 
jordegen, adj. 1. ſom ſelv eier ſin Jord. 
ordegne Bonder. 2. jordeget Gods x» 

Jordegods, ſom man eler, Eiendomsjord. 
(Hvitfeld.) Jordegu, cu, Egn, Strek⸗ 

—4 

4 

jordblande, 

råde 
En Agerdyrker, Landmand. . 

en, et. underjordif Den, 



Å 

- Jordvandring. "Du min 

Jordegn— Jordhumle. 

ning paa Jorden, ꝰRThi hder en Jordegn 
jeg har bereiſt.“ Bag Bgefen. Jordeie, en. 
Jordbeſiddelſe. (8. 6, O.) Jordeien⸗ 
dom, en. Giendom, fom beſta i Jor⸗ 
degods. Jordeier, en. den, ſom ecier 
Jordegods. Jordfald, et: Jordens Ind⸗ 
ſyntning i underjordiſte Huulniiger; Jords 
ſynkvinger. Jordfarve, en, 1. en ſortag⸗ 
tig, ſortegraa Farve, 7* Jordens; Wulds 
farve. 2. et Farveſtof af jordagtige Dele. 
jordfarvet, kj fom har Jordfarve; mafds 
4 jord faft, adj. faft i —Xã urør! g. 

ordfaſte Cieundomme. dme, en. 
I.-t. brændbare legemer, fom es iJor⸗ 
en, ell. fiydende p. Vand; Jordbeg, Jordolie. 

Jordflade, en. det Ø —** ell. Pderfte af 
Jorden, Jordklodens Overflade. Jord⸗ 
foſter, et. noget, ſom er frembrag t af ed, 
p. Jorden. ”Jordfoftr Sd * . 
(6. Str. I. 444.) om en 
Giendom, hvoraf ingen — ſvares. 
En jordfri Grund, "kd 6.0.) Jordfroft, 
en. den Beſtaffenhed ved —E at 
den er giennemtriengt af og bunden v. Fro⸗ 
ſten. Jordfr en. pl.-er. 1.4 Alm. 
Frugter, fom Jorden frembringer. 2. i 
Seerd. ſaadanne re fom avles af 
Sed; i Modſ. til Trefru ieczen 

tig, adj. us —— ——ã—i t. fi 
ordfugtig Kielder. (B. 6:0,) Jorde 

Derafe —— — en. Jordfund, 
Noget, form findes under Jordens Ove ade; 
jordfundet Gods. Jordfyld, et. Sord, 
om bruges t. at opfylde et Rum. ords 
ællesflab, en. den Indretning, at X 
ord bruges iFellesſtab, ell. lodviis ft tes 
viis al flere Eiere eller Dortere. jord: 1 
æſtè, v. a. 2. begtave, jorde, Jord⸗ 

fjang, en, 1. en underjordiſt Gang. 2. en 
Gang eller Gangſti iſen Have eller Mark. 
Jordgange og Gruusgange. 3. ſigurl. for: 

Jordg æg dorffe 
Brede.” F. —S 1811. 8. 169.) 
jordgiemme, v.a.2. glemme, nedgrave i 
Jorden. Jordgiemt Gods. Jordgiod⸗ 
ning, en. G. ſom enten heel, el. for, en 
Deel beſtaaer af fed Jord, Jordgods/ 
ret. kaldes de mellemſte Blade p. Tobaks⸗ 
planten, der fidde oven over Sandgodſet, 
en. de underſte og ringefte Blade. Wi 
fen, £, Dec. 248.) Jordgrav, en. Grav 
—e —& jord gravet, adj. v. 
nedgravet I Jorden, jord —* (NR. Lov.) 
Jordgrund, en. WR ordbund; men 
br. ſieldnere. —BW en. ſ. 
Jordgud, en. poet, om Menneſret. ”Yo ⸗ 
uden kiender fun de ſtore Skygger af 
taberen.” Evald. Jordgulv, et. G. 

I et Huus, ſom beſtaager af den blotte Jord. 
Jordharpe, en. et Redftab t. at harpe ell. 

figte Jord. f. garpe, 2. Jordhumle, en. 
et Navn, fom gives fo Atter af en inden⸗ 
landſt Planteflægt. Bypericum perfora- 

538 ” Sotjnns— Jordaan. 

og Sol, , en. Huus, potte, ** 
Jord. ( ebuus. ufædvart. Ohl 
Delge.) Jordhoi, en. En n 
ell. ved MWenneftehænder apfaftet ei di 
Jordber,f.d dier ber, S 

em findes 
Sordild, kj — —— 
Jordkielder, en. K. fom er gravet ig 
den, uden af være under et Huss. 1 
glemme Kartofler, Korn i en J. 
iærlighed, en. (ufædvanligt.) en Sig: 

lighed. der omfatter hele Forder, ad 
Gtabninger. zen tærligped og een 
ſtekierlighed allene gre uforgængellige. "By 
geſen.  Jordfiøb, et. Kiøb) fom fletk 
om en Jordelendom Jordtlode, a 
d. f. f. Jord, 1. it. Jordens ——— 
en Kugle (Globus), Jordkugle. 
klump/ en. En ſammenheœngende — 
Jord. Jordkloft, en. Aabntng, Sl 
Kleft i Jordſtorpen. Jordkrebe, cen I 
Inſect af: Bræshopperneg Slegt. Gry) 
lus gryllotalpas - en. 3 
dens Omkreds; ell. en * fom tænd 
braget om Jerdtieben. uegeati. — | 
Kloden, ell. Jordens rede 
fornemmer at Sr 4 fom je 

f fen heherfter.” H 8 
nl, ſom findes — Jorden. 8 
Jordlag, et. pl. d, ſ. et Lag af es 
Sordart,. fom findes under Jorlflans 
Yordlegeme, et. 1. Et færftilt, orgened 
kegeme, der forekommer paa Jorder. 2 
det Legeme, ſom ef Væfen, og i 
legbed Menneſtet, Har i det jordige SR 

. Jordleie, et, Leie p. den blotte Fort, åd 
vrædet p. Jorden, 2. Jordleie, cm. d.kh 
Jordſtyld. Jordliv, et. det mouse 
lige Sy p. Jorden, det iorbigte ei tiv. Søde 
livets Herligheder.” Bagg. ” 
af fattet ——* Glerder. 55— 
Jordlivet fulde have tabt fine 
Mynſter. Joͤrdlod, en. et vif RE 
afmaalt Stykke Jord. Jocrdloppe, må 
et lidet Inféct, ſom giot Stade p. Bøge Pe: 
—VB romela *3. sa 
yd, en. Lyd, ſom kommer 
fra dens Overflade. (Baggelen. * 
yn, et. antændte —— * 
Jordſladen; Lygtemeend. 
les, adj. om ér uden Sora på 
Jord eler. Jordloſe Safe. ” 
Almue.” O. Guldberg. 
en. En Jordeiendoms Indlatuinz. 
maal, et. Et Flademaal, — 
ders Gtørrelfe (Areal) angive. Joe 
Se ndmaaler, | 

en. Aandmaali 
en. Rodurt, —5* wel t 
Kiekkenhaver. Cyperus | (Def 
ſens Landoecon. 6.298.) nl 
d. ſ. ſ. Mergel. (8.6: DO.) 



Jordmos Jordſlag. — 

ordsmon. Jordmos, et. én Motart, 
el fra: Steens. dorerp. Jorden (t. Fo 

s og Træmos.) ordmuus, en. 
us, ſom leve i fri Mark; Agermuns, 
irkmuns, Skopmuns. ordnær, adj. 
ide. nær v. Jordens Overflade, "Brede 
dom op til Ornens Bane hæver den 
F ſelv, ſom ellers jordnær ſpœver.“ 
ggeſen. 
dertiden dyrkes for dens ſpiſclige og 
lrige Rod. Lathyrus tuberosus. — 
e, ene Gi flydende Jordfedme. (ſerd. 

olie. Bitumen lenm.) . Jord⸗ 
ſeiler, en. den, fom har ſeilet rundt om 
dkloden. Jordomſeiling, en. Jor⸗ 
é Omſeiling.  Jordomvæltning, en. 
vedſorandring £ Jordens Skikkelſe, ell. 
t dens Overflade; Fords Revolution. 
Bone.) Jordplet, en. 4. et ganſte 
t Stykke Jord. 2. Plet p. Tet, fon 
har faaet v. at ligge p. Jorden, Sords 
inger,en, den, ſom, for at vinde, hyppis 
: ftsber og fælger Jordegods. (Dlufſen.) 
råcan, et. 
den noget af hans Jord v. at ploie ind p. 
18 Ager ell. forrykke Markſtiel. 2. Ran 
ell. fra en andens Ford og Ager. Jord⸗ 
ming, en. Jordmaaling (fordi det fordum 
fe ved Reb.) Jordrotte, en. et Dyr 
Rotteflægten, fom lever i fri Mark. 

edrydning, en, Gierningen at rydde en 
ark fra Træer, Stubbe, Stene, 0. d. 
rdryſtelſe, en. Jordſtielv. Jordrog, 
» Røg, fork ſtaaer op É Jorden, eller 
lage, ſom driver langs 
rdſalt, et. ſ. Steenfalt. Jordſand, en. 
ind, ſom graves af Jorden. Jord⸗ 
fe, en, et Kedſtab til at figfe Haveſord. 

Jordſtade, en. Stade, om 
iel, 

S. O. 
—* vp. . Andens Jord. Jor 
d. ſ. ſ. Markſtiel. Jordſtifte, et. 1. 
erningen at ſtifte, udſtifte ert Jord i 
andre odder, “Saaledes ſtiger Jordflifte 
t. de eidſte Tider,” Guldb. (8. Dif. I. 

den, (. Mageſtfite. roſtiftni 
d. — ſ. —— vor ret. (Dee 
 Jordflifeningelære.) råffiælv, et. 
rdſtorpens Ryſtelſe, fom .fvembringes v. 
derjordiſt Iid ell. anden Naturvirfning. 
adfforpe, en. Jordklodens sverfte Decl, 
Bverfte Jordlag.  Jordføred, et. den 
iturvirfning, af en Deel af Jordſtorpen 
ider ell. fynter fra et hoiere Gted til et 
nere, (ogfaa: Jordſtud, Jordſynkning.) 
rdſtuf/ et. ĩ Lévfproget: den Sterning, 
bred Hu at ſlaae en anden til Jorden. 
Lov. VI 7,8.) Jordfiyld, en… Afs 
t af Jord t. Grundeleren (f. kandgilſde), 
Skat, ſom betales af Jord; Grund⸗ 
t. Deraf: Jordſtyldobotg. (ſ. Matri⸗ 
) Jordflag, et. Pletter p. Tot, ſom 
t ligget p. fugtig Jord og derved er bles 

— 

dnod, en. En Voert, ſom 

1. Gierningen at bersve en S 

en ad Jorden. 

et. en 

d. ſ. ſ. 

Jordſlange — Rewelagen. 

vet jordflaget. | 
Slange el. Snog, fom lever pag Landet 
(forſt. fra Dandſlange.) Jordfmag, en. 
jordagtig Ømag. . Jordfmuld (ed. Jorde 
mul), et, ud. pl. 

ligefom er henfmuldret; ”Zo med Jord⸗ 
ſmuld bedœkkede Steenhobe.” Bagg. (Labyr. 
I. 363.) Jordſuegl, dſnegl. 
Jordſpilde, eh, d. ſ. ſ. Jordſtade. Jord⸗ 
peer pl. ſ. Jordplet, 2. (Langebek.) 
ordftrimmel, en. et ſmalt Stykke Ager⸗ 

land; et ſmalt Sand imellem to Have. 
Jordſtrækning, én. en vis Deel Jord ed. 
Land, af nogen Storrelſe og Udtrækning, 
Jordſtrog, et. en. Egn, £andftrækning ; 
færd, et viſt Strøg p. Jordkloden, m. Hen⸗ 
fyn t, Klima, Et foldt, hedt J. Jord⸗ 
flod, et. 1. Jordryſtelſe. 2. Stød eller 
Øtub af et fældet Træ, fom er bleven tils 
bage I Sorten. 
ugl af Bvaleflægten. Hirundo riparis. 
rdfvamp, en. enhver Svamp, fom vover 

v. Jorden (t. Forſtiel fra Træfvanmpe.og. 
Jordſynkning, en. d. ſ. ſ. 

jordfætte, v. a. 3 d. f. ſ. jorde, 
vampe.) 

Jordfald. 
begrave. (G. 6. O.) vdtaage, en. 
Taage, der ftiger op af Jorden. Jord⸗ 
tavle, en. En Zavle, et Landkort, hvor⸗ 
paa Jordklodens Lande og Gave ere aftege 
nede. Jordtue, én. En liden Forhri⸗ 
ning p. Marken. (f. Tue.) 

Jordudſtykning, en. Jordeiendoms Ud⸗ 
flyfning iſmaa Dele; Parcellering. (Oluf⸗. 

„ et. B. ſom ſamler ſig ſen)Jordvand 
paa el. under Jorden; iſer om Vandet, 
ber frembryder af Jorden i Vold; If Mods 
fætuing t. det fra Atmofphæren nedfaldende. 
(Fleiſcher) Jordvandring, én. figuel, 
Menneſtets Levnet p. Jorden. 

fiin Ford, Steviord, 

Jotdtunge, 
en. Spids el. Odde af Landet, ſom ſtreekt⸗ 

. fer fig ud i Vandet; Iſthmus (V. 6. O.) 

Jordflange, m' dn 

Jordføele, en. Gun " 

— 

Jordvei, 
en. Bel, ſom el er ſteenlagt ell. fyldt med , 
Gruus. Jordvinde, en. En horizon⸗ 
tal cl, ſtaaende Binde. (Krafts Mech. II. 

9.) 2, Gierningen at bytte Jord m. en S. 214 | . 214, ſ. Gangſpil.)  Jordvold, e 
En af Jord opkäſtet Vold. 
en. Fugtighed i Jorden. Jordvæg, en. 
Bag, ſom blot er opført af ̟ J. 
vært, en. Et Plantelegeme, ſom voxer p. 
J. (modſ. Sovæxt.) = hb Jordeblee, en. 
nfædvanl.) Jordelagen, Biiglagen. (Bagg.) 
Ørdebog , en. Fortegnelfe oper Hovjord 

og Bondergods, ſom hører til en Herte— 
gaard, og over de Indtægter, ſom Godfet 
yder Eieren. Jordefærd, en. Gandlins 
en at fere et Lijg til Jorden og begrave J 
ets — — Begravelſe. Jordegods, 

regaard m. Bendergods. (Deraf: Jors 
degodseler, en. Godseier. i 
eo, en. Oluffen.) 

. f. ——— Jordeklæder, pl, 
igklader. 

⸗ 

hd 

øvre Jordeiendom, færd. en Her⸗ 

Jordetjoders 
SordeFlæde, et. . 

Jordvædfte, 

ord⸗ 

Jordelatzen, ct. d. 



SE "Jord — Fordi. 

ſ. J. eAlglagen. Jordeliin, et. Ain, Hos: 
vedflæde,, ſom gives en dod Qvinde med i 
Graven. (Baggeſen.) Jordemoder, en. 

il. Jordemødre. ISv. Jordgumma.] Jet. 
ruentimmer, fom hielper fødende Ovinder 

i deres Fodſel. [Maaſtee af den Oldtids⸗ 
ſtit, at optage det nyfødte Barn fra Jorden 
og rælfe Faderen det; hvoraf muligen ogs 
faa det T. Hebamme. Ihre tænter fig, at 

— Ordets oprindelige GEiktelfe kunde have væs 

NM 

"4 

… Jorder, 

tet Jadgumma, Jodmoder, af Jél.Jåd, Af⸗ 
tom, Barn; hvoraf jodsiuk, fom er i Barnés 
nød; Jådsått, Fodſelsſmerter.) Der⸗ 
af: Sortere derom (Fodſelsvidenſtab), 

ole, en. 0. fi. — Jordepragt. 
en. Pragt De Jordefœrd, Liigpuagt. ¶ C. D. 
Biehl.) "At sdelægge fig v. utidig Jorde⸗ 
pragt.” Rahbet. orderige, et. (men 

. bruges i Alm. ud. Art.) Jorden m. dens 
Indbyggere, det menneftelige Siv p. Fore 
den. ( følere Grill.) Jorderiges Sorger, 
Pragt, Herlighed. “Fer Biergene bleve 
til, og du dannede Jorden og Jorderi⸗ 
e” ſ. 90. 2. Jordeſted „et. ſ. 

ravſted. 
tøi. = c) Jordsmon, et. 1.1 Alm. Jord, 
Yerdftræfning, Sørdefendom. 2. Jord af 
en vis Beftaffenhed, Jordbund', eller det 
averſte, med Muld blandede og til Gæd 
tienlige Jordlag. Ikke ethvert J. er lige 
tienligt til enhver Gædart. ”Underlaget, 

el. det Jordlag, fom findes umiddelbar 
under det dyrkede Lag, ell. Jordomonnet.“ 
Dlufſen.“ Jordspaafaftelfe, en. br. om 

". den bsitidelige Handling, at fafte Ford p. 
Jordspart s ls 

orde, v.a. 1. EYST. iarda.] nedlægge 
i Jorden, begrave. At jorde et Lig. (At 
—* br. nu i Serd. om de Dødes chri⸗ 

den Døde i Graven. 
df f: Jordlod. 

elige Begravelſe, 
rdeklæder, o. fl. "Man nedgraver Dyr, 

begraver Menneſter, jorder de Chriſtne, 
—58* de Fornemme.“ — »Forbryderen 
begraves under Galgen; han bliver iffe 

t. Daa en Bolplabs blive de Dede 
kke jordede, men hobevtis betzravne i 
Kuller.” P. E. Muͤller. — Jordelſe, ſ. 

Beſtaffenhed, eler om hvad der findes pag 
dens Overflade, Dette finder fun Sted 
Cr. i de fammenf. adj. overjordiſt, une 
erjordiſt. J evrigt br. Subſt. i Games 

menfætninger til at udtrykke det adjective 
cl. Egenſtabsbegrebet af Jord; terreus, 
terrestris. jvf. ogſaa Land, 1.) 2. figurl. 
fom horer fil denne Beder; cl. til Men: 

Jordetoi, et. tligtlæde, Liig⸗ feft 

ligefom. Jordefærd,. 

neſtets fandfelige Natur; ſandſ 
gængelig. (i Modſetn. til himmel 
evig.) JordifØ Lykſalighed. Det ; 
Liv. En jordiſt Luft, Glæde. Det 
Gode. Dét var intet jordiſt Væfen, 
ber aabenbarede ſig. 

Jubedl, én. ud. pi. flor, lydelig Eleu 
Fryderaab, Heitid. (af det Saft. Jubilsm.) 
Jubelaar, et. 1. det førfte — 
et nyt Aarhundrede; eller Aaret, bes 
med den anden Halvdel i et Xorhin 
drede begynder. 2. et Aar, da man fa 
100 ell. 50 Aars Forløb hoitideligen era 
drer en — glædelig Begivebe 
Deraf ogſaa: eldeg, ex Dag, p. 
en ſaadan Jubelfeſt ell. Jubelhoitid helt 
ubeldigt, et Digt, og: Jubelpraditeca 
Jubeltale, en Præbdifen ell. Tale, * 
ledning af. en Jubelfeſt. — Jubelglede 
en. d. ſ. ſ. Jubel, ell. Glæde vid, evet a 
Jubelhaitid. Jubellærer, en. Des, frå 
har foreſtaaet ct preſteligt ell. Lere⸗ Enbe 
de £ 50 Aar. Jubelmynt, en. Elꝛe⸗ 
penge, flaaet til Erindring om en Juben 
en. Jubelraab, Jubeifkrig. et. hat: 

Glœdesraab. Jubelſ en. heiregd 
Gleedesſang, ifær hvori Range derltsg. 
——A vilde Jubelfang er ct fork rca 

aggeſen. | 
Jubie cf. jubilere, v.n. 1. (har.) (dl 

fiffte Ord fun i d. Zale.) give fin Sløk 
iydeligt tilkiende; glæde fig hoiliges, 4 
yttre fin Glæde lydeligt. | 

Julius, n. s. den fyvende Maanen | 
Karet, hvis danſte Navn er . 

Junge, en. pl.-r. en Spand, fa 
hænges i Brondſtangen ell. Brondlæsfe, 
t. at drage Band op mød; en Brønden, 
Brondſpand. (8.6.09.) 

Junius, n. s. den fiette Maand i 
Aaret; pan Danſt: Skærſommer. 

Juntfer, en. pl.se. [Tod] 1. cm 1% 
Adelsmand, en ddetamatde Con, ”Zi fer 
meſtere ere fete nof f. at have en feteraatis 
Junfer under beftandig Oyfigt.” Schott 
(Fordum brugtes det om Prindfer og Ser 
gefønner.) Han vifvære Junk, i det. 

om den, fom vil vife fig fornem i Dragt, 
Adfærd, m. m. uden at være det; 
junkeragtig, paatage fig et I nl 
2. en Rangtitel, fom bruges i Gamers 
ætninger. ſ. Bammerjunter, 

gtjunker, Ridejunter. — 
et, fornemt Levnet, Derrelconet. 

Junkerere, v. n. 1. i dagl. J. 03 df 

GSpot: føre ornemt op, ville lcæve tg føre fig fi higer] 
Herreviis. — Junkerering. en. ( 

Juridiſt, adj. ſom vedtsmmer 200 88 
Net, hører til Lovkyndighed og 
ſtaben; ſom ſtemmer overeent p. fer 
Ret, retøgieldende, loyſormelig. 282 
Eramen. Det juridiſte Faerlict, de jur: 



Jurtdiſt — Inul. 
e Profeſſorer. Gt juridiſt Skrift. Gt 
idiff Bevils. 
Juriſt, en. pl.-er. den, ſom lægger flg 
er ell. fom har ſtuderet Lovkyndigheden. 

Juſt, adv. netop, hverfen meer eller 
ndres om Ziden: i det famme. Ju 
meget, ſom der behoves. Juſt, fom han 
n; Juſt, ſom Klokken og. (d. Tale.) 
Juſtere, v. a. 1. afpaſſe, afmaale noi⸗ 
tigen, give noiagtigen det rette Maal, 
n rette Bægt. En ju Alen, Skieppe, 
inde, Bægt. ” 

Juſtits, en. ud. pl. Retsͤpleie; Rettens 
serholdelfe el. Udøvelfe, => Juftitebetie=- 

en. Retobetiening, Dommerembede. 
iſtitsbetient, en. Den, ſom er beſtikket 
at overholde Lovenes Efterlevelſe; Rets⸗ 
tient. — Juſtitsraad, en. En Rangtitel. 
Juſtitsſag, en. En criminal Retsſag, 
m p. Statens Vegne anlægges mod den, 
m har begaaet en Forbrydelſe. (i Lov⸗ 
roget.) . Ære 
Juul, en. ud. pl, [IJsl. Jõl.] 1. den 
sitid, ſom helligholdes t. Minde om Chrifti 
ødfel den 25de December. Tiden imellem 
uul og Faftelavn; fra J. til Paaſke. At 
ligholde Julen. 2, Tiden nermeſt efter 
uledag , ſaaſom indtil Nytagarsdag, eller 
met —— den 6te Januar, 
zilken Tid, ifær tilforn, pleiede at tilbrin⸗ 
6m. Gledſtab og Lyſtighed. (ſom ofteſt 
le beft. Art.) At glæde fig til Julen. At. 
[bringe Julen p. Landet, reiſe p. Landet 
Julen. — Ogſaa ſigurl. om den Lyſtighed, 
m finder Sted i Julen. At holde Juul, 
ge Juul. (ſ. Juleleg, Juleſtue.) At bære 
ulen ud, ell. af Dør (fomme i Julen i 
fremmedt Huus, uden at ville nyde 
oget.) => Juleaften, en. Aftenen for Jus 
dag. Juleblus, et, Blus ell, Lys, ſom 
lmuen ifær tilforn pleiede at brænde Ju⸗ 
nat. Julebuk, en. En udklædt og 
auſtabt Perſon, der tilforn pleiede at drive 
tg og ffræmme Børn i Juleſtuer, 
nduu p. Landet ikke ganſte er aflagt. (£ 
olbergs Suleftue,) Juledag, en. 1. 
im 25de December, paa hvilten Julefeften 
idfalder. (forſte I.) 2. en af de Dage, 
m f Anledning af Julen helligholdes. 
orſte, anden (og tilforn tredie) Juledag. 
lulefeft, en. d. J. ſ. Juul, 1, ulehoiti 4 

ſulegave, en. Gave til Ølægtninge og 
Jenner, ſom gives I Hulen, - ulegilde, 
t. G. eller Giæftebud , ſom hoides I Sus 
en. Juleglæde, Bornetelfe, Lys 
ighed i Julen," … Julrheligt, et. kald⸗ 
18 tilforn Tiden melle Zuũl og Hellig⸗ 
rekongers Dag, da Julefred maatte. hol⸗ 
es, og ingen Kettergang finde Sted. 
lulehold, et. Julens Helligholdelſe. Ju⸗ 

d. f. fa Juul, 13. Feſten til meitid, en. d. 
inde om Chriſti Jodſet. Juldege, en. 

Selſtabsleg. 

ulen. Julekalv, en. Kalv, ſom ſobes 
v. Juletid. Juleleg, en, Leg, ſom fores 
tages i Suleftuer; ogſaa i Alm. Panteleg, 

NJulemorttzen, ga. 
forſte Juledags Morgen. Julemærfe, gt. 
oftere pl) Julemærter. viſſe Tegn i Veir⸗ 
liget, i de forſte 12 Dage efter Jun, — 
Bonderne ville forudſige Veiret, hele Aare 
igiennem; ſigurl. om andre Kiendemerker, 
Varſelstegn. "Hvis ikke alle. Juleniærber 
flade fell, Julenat, en. Natten før Jule⸗ 
dag. Juleoffer, et. O. ſom gives Præften 
Zuiedag. uleqveld, en, Juleaften. 

uleredfel, et. Smaaredfel, fom gives 
Præfterne i Julen. Julefang, Jules 
—* en. Pſ. ſom ſynges til Julehsitid. 

uleſnee, en. Snee, fom falder v. Juletid. 
»Naar Julefnee bebuder vari ad F. 
Guldb. uleftue, en. et el ab, fams 
let £ Julen t. Syftighed og Juleleg; (egent⸗ 
lig Stuen, hvor dette foregaaer.) At bolde 
Juleſtue; gaae i 3. ,… Juletid, en. den 
Rid, hvori Julen helligholdes. (f. Juul, 2.) 
Juletonde, en, Cu Tonde fortrinlig. godt 
Ol, brygget til Julen. Juleuge, ew, 
Ugen, hvori Juledag indfalder. Jule⸗ 
vife, en. Sang, Wife, i Anledning af Jus 
Jen, fom ei ev en Pfalme . , 

Juveel, es. pl. Juveler. en Adelſteen, 
iſer fleben og indfattet. Deraf: Juve⸗ 
Jeer, en. (og9ſaa: Juvelerer.) den, ſom 
— — Xeze i Swmykker, 
og ſom ge handler med Juveler 0 
Bud etbelde, R be S s 
.… ve, en. pl. - r. n, ſom er født £ 

Jylland, == Jydefar, et. pl. d. f. kaldes 
et viſt Slags forte Leerkar, ſom gisres i 
nogle Egne af Jylland (ſaaledes ogſaar 
Jydepande, Jydepotte.)  JydeFarl, en; 
jyde Bondekarl.  Jydeftrømper, pl. ulb⸗ 
ftremper, ſom bindes i Jylland. (Evald. 
6. Øtr, IV. 314.) — jydfø, adj, fom ec 
fra Jylland, hører til Jylland, t tale 
Iydſt 2: Den ivdfte halert. Å Ven ' 
Jeser, en. pl.-e. Faf jage. n, fom 
forfølger Vildt, f. at fælde el. fange ber 
og fom deri deſidder Ferdighed. Gan eren 
god J. En Herregaardsjæger. G Skytte.) 
— Det bruges ogſaa om ét viſt Slags lette 
Bobfolt, Et Regiment Jægere. = Jager⸗ 
olig, en. Bolig p. Landet, indrettet f. en 

Jæger cl. Sktytte. Jegerdragt, en. D. 
ſom Jægere cl. Skytter bruge. Jager⸗ 
dreng, en. D. fom ev i Lære hos en Jæger. 
Jægergaard, en. En Gaard, et Huué, 
— fyrftelige Jægere boe, hvor Jagthunde 
Holdes, og hvab der ellers hører t. Jagten 
bevares. Jægergark, et. Garn, hvori 
Jægere fange Fugle el. andet Bitdt, ell. 
hvorved Vildtet I Skovene til ſtore Jagter 

| TT | 

g Slags Kroderbrsod, ſom ifær bageg't 

ulelys, ot. ſ. Julebius. 
Julemaaned, en. Maaned, hvori Julen: 

ft indfalder; December. 
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Yægerhorn— Jedndannet. 
- 

Jætjers 
erhuus, et. 
, en. den 

indſpœrres og drives ſammen. 
orn, et. f. Jagthorn. Ja 

en Jegerbollg. Jegerko 
Kyndighed og Erfaring, ſom hører til at 
forſtaage Jagten. Jægerlevnet, et. det 

Levnet, ſom Jegere og Jagteiſkere føre. 
Jægermefter, en. den, fom har Opſyn m. 
Det, der hører HA en Fyrſtes Jagtvæfen, 
ed. Tom blot har Titelen deraf. er⸗ 
ret, en. 1. hvad der efter Jagtſtik og Jæs 
gernes Bedtægt holdes for Ret. 2. et 
Slags Ret, ſom holdes 4 Anledning af 

orſeelſer, begaaede p. Jagten. Jeger⸗ 
ilt, et. ſ. Jagtſtilt. ægerfprog, et. 

Samlingen af: Jægernes færegne Ord og 
Talemaader. Jægertaffe, en. Taſte el. 

. Ræderpofe, ſom Jægere pleie at bære i en 
Rehln over Skuldrene; Skydepoſe. 

Jaette, en. ſ. Jette. - 

Jeette, v.a.1. love, tilſige. (er næften 
foræfdtt; ligefom Jæt, Lofte.) ſ. forjatte, 

Jævn, adj. [Isl. iafn.] 1. egentl. ſom 
er uden fremftasende fer sininger, lige⸗ 
ſom uden Huller cd. Fordybninger; glat, 
flet. En jævn Ager, Mark, Vel. Brættet 
ev ikke jævnt hovlet. 2. negentl. og figur. 
a) om flydende Ting: noget tyk, men uden 
Rlumper. Jævn Suppe, Velling. (ſ. Jævs 
ning.) D) ené, lige flor. En jævn Des 
ting, Vægt. (f. mange af de ſammenſatte 
Ord.) Cc) cené; uden Forandring, og fils 
lige I en hverken for flor eler for liden. 
Grab. At gaae en jævn Gang, ride i 
jæont Trav. At tåle i en jævn Tone, 
d) ligefrem, fimpel, ikke hovmodig ell, ſtolt. 

uUagtet hane hoie Stand, har han Ord f. 
at væte en meget jævn Mand, Jævke 
Bæver: jævne Borgerfolk. e) ikke rigelig, 
pverflodig ell. koſtbar, tarvelig, maadelig. 
En jævn Levemaade. Jævn daglig Mad. 
”SYævn er jeg ſelv —, min Kundſkab jævn 
og ligeſaa min Gang; jevn er min Dragt, 
min hele Levemaade; min Lykke jævm og 
det foruden Maade.” Rein. ,f) om Sti⸗ 
Ten: itke heitravende ek mork, fattelig, 
ſimpel, tydelig. == jævnaarig, adj. ſom 
er, lige mange Aar gammel (jævnaldrens 
de, 1;) »3 jævngarig Kreds oprinde — 
Gienſtin af hiin fordums Aand." Rabbek. 
jævnaldrende, adj. 1: af lige Alder, lige 
gammel nr. en anden. 2, fom leve cl, have 
Yevet p. en Tid, ſamtidig, jævngtdig (fom er 
mindre tvetydigt.) Goethe har overlevet de 
flefte jævnaldrende Digtere. jevnbaa⸗ 
ren, adj. v. af lige god Byrd ell, Derkomſt. 
(Cangeb.)  jævnblandet, adj. v. blan⸗ 
Det i lige Forhold; ell. vel, jævnt ſammen⸗ 
blandet, Jævndriften; en. i ældre 
Skrifter, for: Meéddhriften, ”  Jævmdans 
nelfe, en. 1. lige, censdannet Stikkelſe. 
S S. OD.) 2. lige Forhold imellem flere 
ing, Proportion. (Moth.) jevndan⸗ 

net, adj. v. 14, censdannet. (B. S. O.) 

542 Zeondeeit — Jarne. 

2. proportloneret. (Moth.) jæondeel 
adj. v. -deelt i lige Dele, ligelig heel 
Jævndetin, et. pl. d. f. de to Dsma 
Aaret, i hvilke Dag og Nat ere Uge 
Aeqquinoctium. (Deraf: Jævn 
nie, Jævndogasſtorm.) jævnfore,v.aj/ 
fammentigne med, holde v. Siden af, fa 
efter en Bog. »At dit Navn fan jen 
øves m. din Broders.” Suhm. At jen 
øre et Sted hos en Forfatter med da 
et; br. hyppigen forfortet (fyf.) i Stil 

tev, hvoreman henviſer til-andre. jen 
gammel, ad). bd. f. f. jævnaldrende (Safe 
ſJævngod, adj. 1. ligeſaa god. 2. get ere 
alt, (Øhlenfål,)  tjævngyldig, adj. lig 
faa goldig. Jævn eller Jævn 
—* m. præp. til, om vw. fil deg 

rug. Til Jævnhold følfer Bonden å 
ferſt Klod. (Weſt i AXlmuefproget.) i 
jævnligen, ſom ofteſt j 
v. 23, 3. fætte 
(Birkner) e, Ve &. 4. 

jævnt, flet. Jævnlinie, en. d. ſ. f£. 
dognslinie. XRquator. (V. S. O. ma 
lidet bengel.) jævnlebende, ad). 
ſom lober i lige Afſtand, parallel. 
maal, et. lige Maal, vandret Stacl, 
Baterpas. Muren holder ikke J. 
menneſte, et, Medmenneffe. (6. 
Sneedorf.) jævnfides, adv. ved 
af (i SFævne ved.) De boe j 
Stedet forat Gaderne i andre Glæde 
jævnfiden,” Bagg. (£abyr. II. 65.) ( 
ruges å d. Tale, ſtiondt, ſom det fear, 

voverflsdigen, i Forening med: ved sg 
jæonfidig, adj. fom er, ligger v. Siden 
æonfidige Vinkler. + ; 

hvis Gindsbeſtaffenhed er fig felv liig; har et lævnt, råt Sind 2 *3 
ev , Sd]. ef, deelt I I 
benet, ævnſtr ⸗ adv. i en j 

Tebende, parallel tinte. (B. 6.0.) |) 
kidigi adf. fom leve eler have teret 
famme Tid, famtidig.  jævntreadet, sk 
om er jevn, cens i Traadene. * 
ivr Lerred, ' jevntyk, adj. ceni fk 
overalt. jævntæt, adj. cenå tat mm 
alt. (V. G. .) de, en. ig fer 

el. parallel Afftand, Lo. X 

Brændfer. (Luttcn;) ”Altings Sin og 2 
" Seflig. 

eft. 
i Ligning med kagen 
jævnbugy 

2 

. 
a 

vægt, en. d. ſ. ſ. Sigevægt. 

"+ Jevnvregt Raacr hver Dag. 
” Jæone, vi 4. 41. * —*. 1. ge 
fævn, flet, glat. jævne Been, røst 
et Gulv. 2, bringe i, bilægge. I 
ævne en ſtridig Sag. ”Sud, Hua rede 
and fan alting jævne,” Ren. å, Slå 

noget å en 8 at den HE 
ævn(2,2.) At jævngen Guype m⸗ 

2. At jævne —* e *2* 
lige med. ( D. od )¶ så - 
eh. Oaublingen⸗at 
ning. — Ogſaa + 



1: 7, Zerninremenh ⸗ 

tg P. Suppen, Maden, — Jævs 
ænd, pl. i det ældre Lovſprog: 
ftsmend, Commisſarier f en Sag. 
ne, en. [Isl. Jafna.] 1. Liighed. 
ce 4 3. med cen. Holde en Zing i 

be m. en anden. (Cangeb.) 2.ĩ Jævne 
jævne ved), adv, lige ved, ved 

af. (mneft I ZImuefprog.) ”Det fors 
mig, at Vellyſten i nogen Maade 

, jævne ved Dyden.“ B. Thott. I. 72. 
et, * 3. Uge meget Sør — el: 

Øg; if. lige Ret ghed. (forældet; 
D. £ov. 3. 13. 38, »Med Fred og Jævs 
Ar. Berntfen.) 
ronhed, en. Beſtaffenheden at være 
(faavel i egentlig fom figurl. Bemerk.) 
kens J. Jævnhed i Sæder, Leve⸗ 
be, Opfsreſel. J. 1 Sindet. ”Cn vis 
nhed herffede i hans Huus," Klæbder 
t og Levemaade.“ Jacobi. 
ævoning, en. pl. —er. [af adj. jævne) 
, fom er en andens Lige, Ligemand, 
nd, Alder, Kræfter, 0. ſ. v. »Jævnin⸗ 
brydes bedft,” Ordſpr. »Keiſer Cart 
hang tolv Javninger.“ (Jævninger 
ogfaa i det ældre Lovfprog i famme. 
nært. ſom Jævningsmænd. 
vnlig, adj. fom ſteer ikke ſielden, 
panfig, idelig (dog udtrykker det ſidſte 
nppigere Glentagelſe.) Jævnlige Rei⸗ 
Forandringer. (Ordet forekommer ſom 
neppe I sing.) Han fommer jævnlig. 

nig. Det ſterr jævnligen. U 
Pl d. f. Sævning; eller 

fe. (V. S. O.) Jodeaar, et. t 

efter Jsdernes Tidéeregning. (V. S. 
jødeagtig, åd), ſom hoter til, ſom 

' tg 
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—Kaabe. i 

ligner en Jode. Jodebarn, et. et Barn 
af jødige Forældre; en Jodedreng ellet 
Jedepige.  Jedebett, et. Et Clagé Jord⸗ 
beg, ſom hyppigen findes i Palæftina. 
Jodefolk, et, 1, det jodiſte Folk, .2. pl. 
Folk af jodiſt Herkomſt. Et Par gamle Jo⸗ 
defolk. Der boe 3. i Huſet. 334 
en. En vis G. hvor kun Jøder boe. Jes 
degaden I Rom, i Frankfurt. Jo de⸗ 
katge, en. et Slags Baftelfe, ſom Iøderne 
plele at bage og fælge. odekirke, en. 
Jsdernes Tempel, Synagoge. Jode⸗ 
kone, en. En gift Jsdinde. Jodekonge, 
en. K. over det jsdiſte Folk. (D. Bibci.) 
odeland, et. Palæftina, Canaans Land. 
demynt, en. Mynt, fom er præget i 

—8— el. M. med hebraiſt Indſtrift. 
depræft, en. jodiſt Geiſtlig, Rabbiner. 

Jodeſtat, en. Stat, ſom tilforn ſeerdeles 
paafagdes Joderne. Jodeſtole, en. S. 
Hvor Jodeborn oplæres. Jodeſprog, et. 
det nyere Jodeſprog, en fordærvet hebraig 
Dialect. odeſoendag, en. Jodernes 
Sabbat, Jodetro, en, den jolifte Nes 
8 on. ” 

Jededom, en. ud. pl. dette Ord findes 
Cmen iffe ofte) brugt om Judbegrebet af 
det, fom hører fil den jodiſte Retigion, tig 
Jsdernes gamle Forfatning og nationale 
Charakteer og Fgenheder. ”Jededom og 
Hedenſtab fant, og Chriſtendommen frem⸗ 
blomftvede frodig.” Mynſter. (Præd, 1823, 

Jer inde, en. pl. -r. et Fruentimmer 
af den fodifte Nation. ' 

Jodelig, adj d. fe fe jodiſt. (Baggeſen; 
ellers uſebvani.) Feh jedi, Gogeel 

Jediſt, adj. ſom vedkommer, hører til 
JIsderne, ſom er af Jøder. Den dine 

orie. Det jødifte Folk. Den jodiſte 
eligion. 

Jetel, en. pl. Jokler. PIèꝛl. Joxkall.] 
g med edtandig eet sø ' * Sedættet 

erg; 9, Gneefield. (Forekommey 
fun i EN åg fom haudi⸗ om Island.) 

⸗ 

8 | 
. - 

« . … 

n . 

' K. 

a, en. ISIel. Kioi,] et nu lidet bru 
Navn p. en. Corvus monedula, 
aabe, en. pl.-r. et Klædemon, uden 
ner, ſom tages over andre Klæder, og - 
es nu fun af Fruentimre. — Bappr) 
Biſpekaabe (om catholſte Biſtopper 

J 
… 

Dragt, ſom I vor Tid hos 08 igien er ind⸗ 
srt.) Dyd er Danneqvindes Kaabe.“ 
roſpr. At bære Kaaben paa begge Sfufs 

dre. == Raabeédteng, en. O. fom bærer 
Kaaben efter een, (Langeb.) > 
adj. (om er uden Kaabe, 

AJ 



' og Suppen 

pleler at, ſpiſe K. 

KWaallugt, en. Lugt af 

figurt. 

Kaad — K aaltord. 
kf 

Kaad, ådj. [Jol. kåtr,, glad, ER. 
1. lyſtig, overgiven, vild. (nu meſt om 
Dyr.) En kaad Seſt, Ovie, 2. lets 
færdig, uforffammet. At have en kaad 
Mund. ”Den kaade Sladdertunge har 

ed flog, 
el Dyden SÉræ 

Storm. 
nærmelfe ſig ytirende Vildſtab; og Xygs 

er en, f. en hoiere Grad dreven eslesho ; 
ended.” Sporon. 2. Letfærdighed. »At førfte) , 
Alvorligheden aldrig udartede t. Barſthed, 
el. SMunterheden t. Raadhed.” Bagg. N. 
Klim. — kaadmundet, adj. ſom bruger 
mange upaſſende, unyttige Ord. Den 
Aabenmundede figev Alt hvad han fpørges 

an tie; den Kaadmun⸗ bi han ci om, fordi han ce na 
dede ſnakker allgpegne og om Alt, 
—8 »En Aabenmundet fortæfter det, 
han itfe burde fige; en Kaadmundet ogs 
faa'det, han ikke burde toenke. Sporon. 
— Kaa mundigbed, en. ud. pl. Ohlenſchl. 
Langebek har: Kaadmundhed. Begge, men 
færdeles. det fidfte, hares ikke.) . 
Raage, v.n, i. tige, fre ud omkring. 
olbexg; eſllexrs forældet. F 

—— ud, pl. [Sel Kal. A. S. 
Cawl. Lat. 2 Mavn p. flere ClagB 
Madurter af efn Planteflægt (Brassica) 

ſom .deraf kaages. f. Blom 
Baal, Gronkaal, Rodkaal, Langkaal, So⸗ 
betaal. 0. fl. At giore Kaal paa noget? 

ødelægge, giere Ende pag. ”SHtør 
Phden fidfle Flaſte Kaal.“ Baggefen. = 
Kaalbed, et. Savebed, hvor Kaal er plans 
tet. Raaldag, en. Dag i Ugen, da man 

BReaales, et, Redſtab, 
til: at halte eller ſtampe Raal; Kåaljern. 
( B. S.O.) Xaaljaard, enn Kaalhave, 
Urtehave, —A8 * adj 
i Farve liig Gronkaal. Kaalhoved, et. 
den lukkede Bop af viſſe Slags Kaal. 

Kaaljern, et Pſ. f. Kaales aaljord, 
en. $. ſom er tienlig fil at fane og plante 
Kali. Raalkniv, en. En bred, p: et 
Bræt befæftet Kniv t. at ſtere Kaal med. 

aal, ifær togt. 
Kaalmarv, en. den midterſte Deel af Kaal⸗ 
ſtokken. KRaalorm, en. Orme ell, Lars 
ver, fom opholde fig p. Kaal. Raal⸗ 
rabi, en. pl.d.f. en Afart af den almin⸗ 
delige Kaal. (Kaalroer. Fleiſcher.) Baal: 
mag, en. S. af ellex efker Kaal. Raal⸗ 
ok, en. fuldvorng Kaalplanters Stængel, 

Baaltorv, ef. T. Hdr. Kaal og andre 
adurter fælgeg. - 
Raalbatte, F Bolbytte. 

* 

£ 

Rabellængde, én. Længde et (ave 
me Lift Rand step Ka ry as * 

200 Babe 7 fk 

- 

Kaqr — Kabel. 

Kaar, ef. pl.b. f. [381 Kår.] 1. Sa 
Magt el. Zinadelle at vælge. * 
ret imellem at leve og dae. it Gå 
ftaaer v. fit førfte Raar.” Roft, (Dstå 
41.) 2, pl. Ziiſtand, Gilfaar, Forfetsk 
men fornemmelig m. Henſyn til For 
Gode, flette, trange Kaar. ”Dea i 
frange Kaar, ſom fan m. Maie fas 
hverve det Nodvendige. Mier. cf 
bedre fine Acar. ”Dog deler gierne 2: 
den trofaft Mandens Xcar.” Øhlæ 
(Balder.) 
Kaarde, en. pl.-2e. [36 Ridr, 

Slags Spyd. Etaang: aare. 3 
Isl. og Sp. br, Ordet iffe.] Et Vaal 
til at ſtikke eU. hugge med (dog ifær 

ſom bæres v. Siden; et Sre 
Vorge. At træffe Kaarden Mod cen; fu 
med K. At gaae m. Kaerde, bar ] 
»Svard er det ældre Ord, og br. free 
i dagl. Tale, end Raarde; Hiint har de 
for mere Eftertryk, og anvendes mer 
den hoiere Stül. Miller. (Rearde fer 
kommer ikke i vore Bibeloverſ. men 
allerede i et Dipſom af 1485. Jahn og N 
dens Krigsv. S. 455,) Kaardedefteu 
Duft, ſom bæres til Udmærfelfe i Saar 
fœſtet. Kaardeflade, en. den flak & 
åf Kaarden. At flaae cen m. Baand 
den. KXgardefæfte, et. den sveriie dee 
af Kaarden, hvori Klingen er fæftet; Kor 
degreb.  Raardehug, et. Hug nit 
Kaarde. ZTaardeklinge, en. Ringe 
Bladet I en Kaarde. Kaardeknepn. 
Knappen, Kuglen p. Kaardefeſtet. Ka 
deplade, en. Pladen for ved eller um 
Kaardefceſtet. Kaardeſtik, et. Gi 
en Kaarde; Kaardeſtod. 
Kaare, v. 2. 4. [SE kåra. So. k 

vælge, udvælge, ” onge 
kaaret være.” Thaarup. 8* —8 i 
den ſelv fih Bolig kaarer.“ Rein.RXe 
xelfe, en. Gierringen at faare; Ss 
Gerat rerige, et. 
S. Vedel.) 
Raas, en. ud. pl. [gr. cours.] . * 

ſom et GES fell ja bet Strøg i Ssen; 
at fomme f£. et vift Sted; Curs. for 
enhver Bel, Gang ell. Fart. At gar ſi 
K. (dagl. T.) At lade cen fare fa Daa 
(Hvitfeldt.) ”Naar leg far faaet mit fe 
faa vandrer jeg min Zaas.” Sol. P. ØK 

Xabe, eu. pl. rf. ! egn eller XX 

fer, ſom fættes i Indlob til Havns fer 

rn me es EGE" t, ſom Sofarende beta 
—28 et. pl. - gt. [Dog ' T. A⸗ 

bel.] det ſpœxreſte Etibseto tateuc;. 
Kabeltoug, = —— 
eh inter Stræoug åf gammelt $ — 

- 
ry LJ 

kavne.) 
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Kabelſlaae —Lage. 

ugvært ſaaledes (nemlig mod Solen), 
n det bruges fil Svortoug og Anfertoug. 
f. Tros cl, Troſſe.) abeltoug, et, 
ſ. ſ. Babel. 
Kabellaring, en. kaldes til Skibs et 
dere Zoug,- der befoſtes til Ankertou⸗ 
', for at kunne, i Stedet for dette, fom 
til er alt for tykt og ubsieligt, vindes 
kring Gangſpillet. i 
Kabliau, en. pl. d. f. Et Slags flor 
rit (Gadas morrhua), fom bruges ſal⸗ 
el. tørret; Klipfiſt, Stokfiſt. — 
Kabuds, en. pl. - er. [lat. caputium. 
6. Kabuuss$00d.) En fætte, tfær 
Slag ned for Ørene; en lodden Que. 

raf: Kabudskaal, et Slags Kaal. 
Kabys, en. pl.-fer. [Dolandft.] Sfibss 
ffen. == Rabystiedel, en. En flor Mads 
del, fom bruges I Kabyſſen. Kabysror, 
Jernror, ſom fra Kabyſſen gaaet op p. 
ekket, og tiener ſom Skorſteen. 
Kaffee, en. ud. pl. 1. Frugten af Kaf⸗ 
træet, Kaffecbønne. 2. Driften, ſom 
aves af brændt Kaffee. 
re, tragte Kaffee. — kaffeebruun, adj. 
tun, fom brændt K. affeebrænder, 

et Jernredſtab, hvori Kaffe brændes 
rifted til en vis Grad. KTaffeebrod, 
Et Slags Hvedebred, ſom dyppes i K. 
ffeegrums cell. ⸗gruus, et. Bundfaldet 
kogt Kaffee, affeehuus, et. Sted, 
w Kaffee, undertiden ogſaa Thee og 
re Dritkevarer, ſtienkes for Betaling. 
ffeekande, en. Kande, hvori Kaffee trag⸗ 
og hvoraf den ſtienkes. 
K. hvori malet Kaffe koges m. Band 

r Ilden. affeemolle, en. et Neds 
, til af male, brændte Kaffeebsuner. 
ffeeſelſkab, et. S. der kommer ſammen 
at drikte Kaffee, der indbydes paa K. 
ffeeſoſter, en. et Fruentimmer, ſom 
me drikker K. og figurl. en Sladderſa⸗ 
. Raffeetragt, en. T. hvori brændt 
malet Kaffee tragtes i kogende Vand. 
Sag, en. pl.-e IN. 6. Kaak.] 1. en Pæl: 
Siotte, hvorved Forbrydere hudſtryges. 
ſtryges til Ragen pidſtes af Boddelen. 
n Borneleg m. Stene. At ſpille Reg. * 
ghore, en. En zet gemeen Skiege. 
gpidſk, et. P. ſom gives ved Kagen. 
pidſte. kagſtryge, v. a. hudſtryge ved 
gen. figurl. i dagl. T. At kagſtryge 
5 Mavn og Rygte. ”En anden Slægt 
kagſtryger dem i Flæng foruden Naa⸗ 
"Rein. — Deraf: Kagpidſtning, Bags 
ning, en. pl.-er. ' 
Åege,en. pl.-r. IE. Cake. N. S. Koke.] 
Jagværf, tillavet af Meel, Smor, Æg, 
kker, m.m. Flodekatge, Pandekatze, Xble⸗ 
e,m. fi. (Det br. ogfaa, iſer i Provind⸗ 
te, om Bred. En 3vedekage, et Brød af 
demeel.) 2. Noget, br v. at perſes, 
ned at ſtorkne i en. Form, har faaet 
Dang Ordbog. 1. 
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At lave, koge, 

RXaffeekiedel, (B 

Kage — Kakkel. 
. 1 

Stikkelſe af en Kage. F. Cr. orkager 
(Hørfisfager), Oliefager, Rævekager, m. 
fi. 3. Biernes VWærf af Vor i Kuben; 
Bikage. 4, Noget, fom er fammenfiltet i 
en Klump. Hans faar fidder I en Kage. 
= Kagebager, en. ben, ſom lever af at 
bage og fælge Kager. Kagebrod, ct. 
Brød af fiint Meel, æltet uden Suurdei. 
Kageform, en. Form af Kobber el, Blik, 
hvori Kagedeicn bages. RKagemand, en. 
i Mand, der gnaer omkring og fælger 

Kager ud. (Rahb. Til, I 199.) Kages . 
mund, en. den, ſom gierne fpifer Kage. 
(dagl. Tale.) Kageſproite, cen. En 
Haandſproite, der br. i Rieftener tilat . 
forme Delen til viffe Slags Kager. 

Ragle, v.n. 1. (har.) [NR 6. kakeln. 
E. cackle.] give Lyd, fom Honſene, naar 
de ville til at lægge, cl. nylig have lagt 
Eg. ”Hvo fom vil æde Æg, maa og lide 
at Sønfene Fagle.” Ordſprog. — Deraf: 
Kaglen, en. ud. pl. — Ranler, en. En 
Claddrer, Ordgyder, (Moth. HEE 

Kahyt, en. pl.-ter. ſHoll. og NM. 6. 
Kajvte.] den til Varelſe og Soveſteder 
for Skibets Fører, Officerer, Styrmœond 
m. fi. indrettede Deel af et Stib. — Ras 
hytdreng, en. Stibsdreng, fom gier Ops 
vartning i Kahytten. ahytſtriver, en. 
Betient p. ſtore Skibe, ſom forer Regnſtab 
og er Capitainené Haandſteriver. 

Kai, eu. pl.-er. IFr. Quai. H. Kaai: 
N. &. Kaie.] ſteenlagt Bulværk,, Dige 
eler Gade langg med en Flod eller gavn. 

.S. O. med dette fan maaſtee være bes 
ægtet det oprindelige danſte Ord: Kai⸗ 
ige, i Nibe Amt: ct Slags lavere ſtraa 

Jorddiger, fom lægges for ved Hoveddi⸗ 
gerne, og gaae ud i Bandet.) 

4. Keie, v.n.1. om Kaaens ell, Alli⸗ 
kens Roſt. (Moth. ſ. Kaa.) 

2. Raie, v. a. 1. Stibsudtryk: at kaie 
et Sell, forandre dets Stilling fræsen Side 
af Maften til en anden. At kaie en Raa. 

Rafelaf, en. pl.-Fer. et meget ſtadeligt 
indiſt Inſect. (Blatia.) 

Katte, v. n. 1. gisre fit Behov. Moth. 
(lav Talebrug; af AX. Saxr., N. S. og Poll.) 

Kakkel, en. pl.-er. (forældet) et veer⸗ 
far, en Leerpotte, eller Leerfliſe, ſom fors 
dum brugtes til Ovne. M. 6, Kachel.) 
Deraf (foruden: Kakkelgryde, Kakkel⸗ 
ſtue, Kakkelvarme, med flere forældede) 
Kakkelovn, en. pl.-e. 1. egenti. en Ovn 
af Kakkeler, Grydeovn, Pottcovn. 2. i 
Almind. enÅver Stueovn af Jern el. ans 
den Materie. At lægge f Raffelovnen. — 
Heraf: Kakkelovnskrog, en. Krog v. Gis 
den af ed. bag v. en Kakkelovn. Kakkel⸗ 
ovnsplade, Kakkelovnsror, Keftelovno⸗ 
varme, m. fi. — Katfelovnsfølte,. en. 
Kolle el. Indretning paa en Ovn til af 
tørre Malt, hvilfet kaldes Kakkelovnomalt. 

(35) . 



Kal — Kalde. 

4. Aarerne i Zræer, Kal, en. ud. pl. 
| n el. Kicernen; it, 

rundt omkring Marve 

Marven felv. Fenen 2. raaddent el. 

troſtet Bed i Stammen, ompivet of friſt 

- Era. (Moth.) — Deraf: Fallet, adj. troſtet 

midt i Bullen (iſcer om Egetræer.) 

Kald, et. pl.d. f. [Isl. og Sv. Kall.] 

1. Gierningen at kalde. 2. Indkaldelſe f. 

Retlen.Loviigt K. og Varſel. ”Kald (i 

Gtævnemaal) er egentl. Gtævningene For: 

kyndelſe; fordi den Efyldige derved faldes 

f. Retten.” Troiel. (til. £. L. 4.) Deraf: 

Raldfeddel, en. ſtreven Stœvning. (ifær 

den, fom ſtrives og udſtedes af Sagſoge⸗ 

cen felv.) 3. indvortes Drift. At føle 

K. til noget, 4. Embede, Beftiling. At 

rygte, paſſe fit K. ifær: geiſtligt Embede. 

Bifpelald,”Præftehald, Degnekald. Hyp⸗ 

pigen bruges det absol. for: Preſtekald. 

Gt flort, godt, ringe Bald. At føge, faue 

et R. ($ Gammenf. bemævfer det ogfaa: 

Gierningen, at falde, udnævne til Præft.) 

— Raldsarbcide, et… det Arbeide, ſom 

hører t. ct Kald ell. Embede. Kaldobog, 

en, Kerkebog. (B. S. O.) Kaldsbrev, 

et, aabent Brev, hvorved cen beſtikkes til 

Preſt. At lofe fit K. Kaldseherre, en. 

den, fom har Kaldsrettighed; Kirkepatron. 

(V. S. O. Kaldsmend, pl. be, ſom 

Steævninger; Stæevningsmend. 

4. 3.) RKaldspligt, en. Embeds⸗ 

Kaldoret, Kaldorettighed, er. 

Rettighed, at falde t. Preſte⸗Enibede ved 

en vis Kirke. ……) ', 

- Ralde, v.a. 2 og-1. (kaldte og Faldt er 

den i Talen allene brugelige Form.) [Isl. 

kalla.) 1. bede eller byde een at komme. 

It Falde cen til Bords. At kalde ad cen, p⸗ 

cen. Jeg kaldte ad Cder, og Jſvarede ikke. 

gJer. 7.13. ”Om jeg end ſtriger og vaander 

mig og kalder nok faa hoit, or det, fom 

. han flet itke hørte mig.”. Rafyo. At falde 

(indkalde, indftævne) cen for Retten. At 

Falde ten frem, Falde cen for fig, kalde 

cen ind fra Gaden, At kalde Folket ſammen. 

” Kongen kaldte Jøderne t. Hielp.” 1 Macc. 

11. — fan fod kalde Præften t. fig. Hvor: 

fox (od du Falde mig? (Ved en Egenhed i 

Sprogets Ordføining figer man ogſaa, og 

fædvanligen: fan lod Preſten falde. 

"Hvorfor lod du mig Falde?) At kalde cen 

tilfide, Falde cen ud. 
" Xvivl a: tvivle derom, 2. nævne, give 

" Mavn. (jøf. hedde, nævne.) ”Gn ing 
hedder m. det Navn, fom den ifølge fin 

Natur hav, den Kaldes m. den Benævuelje, 

om Billie, Vase, Omftændigheder have 

givet den.” Sporon. At kalde en Ting v 

fit rette Navn. Hvorfor vil du kalde ham 

"hvad han ikke hedder? ”Der ere Ting, ſow 
" sæ ifte allevegne kuune kaldes, fom de 

dde; derfor tomme de omfider til at 

edde, ſom mar. Falder. dem,”-Øporem 
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At kalde noget i Katt 

AA 

Hvad Ecldes (hvad Nann har) Den Pleate 
— Af Falde op, give Navn efter. een. Tis 

gen blev Faldt op (opkaldt) efter Mm. 

Gan lod ſin Fader Falde op 3 - gav ker⸗ 

nefønnen dennes Navn. 3. utvælge, %ø 

ſtikke, udnævne (iſer, og næften alke«, & 

geiftlige Embeder.) It kaldes ril Fr: 

SGreven har Faldet ham og Songsa bette 

tet) Kaldet. p 

, Ralender, en. pl. -e. Fortegnelſe ?: 

Maaneder, Uger og Dage i et Aar, 

Hoitidsdage, Maaneftifter, og andre Fa 

andringer i Naturen, ſom funne forat & 

fremmes; cen Almanaf.  - 

Kaifatre, v.a.1. (Sollandſt.] tilfters 

Revner dg Gad i gt Skib og overũte 

dem m. Beg og VBere; tætte et Skid. 

dagl. T. vende op og ned paa Noget. 

Deraf: Kalfatring, en. pl. — er. 
1. Kalk; en. pl. —e. [X. 6. Czle. I 

Kelch.] Bæger, Kirkens Kall. Ksif 

Dig. — figurl. br. det ligeſom Rega £ 

det ubehagelige, der lides. "Bi Frans 

. Bralt maae forſt udtemme.”' Bording. 

bittre Kalk dk blidt udtemmer,? Ohlenie 

” Sif Dyden tomte Sfiændfels Aalf.” 5 

S. Buchholm. = KulRiff, er. Cu lil 

Tanerken til Kirkebrsodet, ſom fattøn 

Kalfen. (ſ. Diſt.) Kalkdug, en. cg 32 

dekſel, et. Dug ell. Dæffel, fom i 

over Kalken paa Alteret. 

. &, Relk, en. ud. pl. 1. en eté Ferie 

(Steenkalk) ſom ved Ilden beravt⸗ 

brændbare Stof, derefter ledjkes m. Se 

(Meelkalk) og endelig, blandet at 

u. Gruus og Band (MuurfalÉ), asxc 

t, Bygninger. At brænde, lædfte, flaat 

2, i Ghemien: ethvert Product af ct tg 

me, ſom ved Luft, Ild, eller pau ene 

Magde er berøvet dets brændtan & ; 

fom optsſes af Syrer og m. des ul 

et Middelfalt;. f. Gr. metalliſt dl 

raltagtig, taltartet, adj. ſom ligne ts 

ar noget af Kalkens Egenſtabetr. 26 

ierg, ct, Fleteblerg af Kalkfteea. 

blandet, adj. blandet m. Kalk d. ar 

ſteen. Kelkblad, en. Gerais, 
bløde noget i Kalkvand. At leg⸗o⸗ 
Raltblod., Kaltfbrud, ct. E 

Kalkſteen brydes i Jorden. ber 

der, en. den, hvis Beftilling eg at hol 

BRalkbrænderi, et. ed 

retuing, hvor Kalk brœudes I Sø 

Xelkbrænding. en. Gterningen, at led 

Kalt,  RXalfbræt, ct. det Byt, ØE 

pan Muurføenden holder Kaltes ⸗ 

hau murer.” ea di 
Segemet, ſom indeholder fæen 
— en. et Trug A. KA 

man ſlager K. i⸗ 
m., Kalk — & — 
hvor Kalkſteen brydes. — 
Kalkgruud,en. Jordbuud —28 

mr 

—— 
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.. Kalk — Kalke. 

Kg Ralkgruus, et. ſmuldrende Dele 
Ralf el. af Kalkſteen. Kalkhammer, en. 
dſtab, hvormed Kalkſlageren ſflager Kalt. 
alfhuus, et. el. Kalkhytte, en. Skiul 
, Brædehytte, hvor man giemmer eller 
aer Kalt. Ralkjord, cen. 14. Jordart, 
nv. Ild lader fig forvandle t. ulædiket 
ilk, ell. ſom fremfommer v. at forkulke 
etaſler. 2.en m. Kalkdele blandet Jord; 
Er. Kalkmergel. (Olufſens Landoecon. 

Kalkkule, en. Grav eller Kule 
jorden, hvori man enten læedſter og giem⸗ 
c Meclkalken, ell. lægger noget (f. Ex. 
1der) i Kalk; Kalkgtrav. Ralkkolle, en. 
He til at flæae den m. Gruus blandede 
eelfalf. Kalklever, en. Svovel, ops 
t af brændt Kalkjord, og forehet med 
ane. Kalklud, en. En af ell. med 
ME tillavet Sud. BRaltflæder, ef. Læs 
ft, beredet m. Kalk. (modſat: Barkle⸗ 
re) Kalkmeel, et, filnftsde Meelkalk. 
elkmergel, en. Mergel, hvori Kalken 
r meft Overhaand. (modſat: Leermer⸗ 
1.) Kalkoploening, en. Kalk, ſom 
bragt i en opteft Tilſtand. Kalkovn, 

. Dvn, hvori Kalkfteen brændes. Kalk⸗ 
ds, en. filbereder Kalk ell. Gips, hvor⸗ 
'd en Muur jævnt overdrages. kalkrig, 
j. overflødigen forſynet ed. blandet med 
lt. Kalkſand, en. Kalk, fom er 
uldret, llig Sand. (Bruͤnnich) Kalk⸗ 
e, en. ſ. Muurſtee. Kalt fler, en. 
(blandet Skiferſteen. KRaikſtovl, 
al e, en. et Redſtab, hvormed Kal⸗ 
1 ſtuffes ſammen ell. omrsres. Ralk⸗ 
ger, en. den, ſom arbeider v. at ſlaae 
uk og blande den m. Band og Gruusſt. 
nurarbeide. Kalkſold, et. S. hvori K. 
ldes eſl. figtes. Ralkſpade, en. Spade, 
m bruget t. afrøre i Kalk, el, til at fylde 
n i ell. af Kaltbænfen. Kalkſpand, 
. S. fom bruger v. Muurarbeide og Kalk⸗ 
ng. VRalf bat, en, En vis Art Kalk⸗ 
en, hviltet er Navnet p. enhver Steen, 
r indeholder Kalf, og hvoraf Kalf bræns 
6. Kalkſtobning, en. Gierningen at 
be ell. ledſte K.· KRalkſtov, en. K. 
m er ſmulrett. Støv. KRalktrug, et. 
, hvori-K. bæres frem v. Muurarbelde. 
alktonde, en. Tonde, hvori ulædffet Kalt 
.Kalkſteen føres. Kalkuld, en. UMM, 
m vo. Hielp af ulædføet |. tages af Skindet. 
alfvand, et. V. hvori Kalk er oploſt. 
alkvogn, en. Bogn, hvorpaa Kalt føres. 
Kalfe, v. a. 1. belægge, overftryge m. 
aff. Ut kalke en Muur, en Bag. 2. 
gge I Kalk, bløde i K. Kalkede Huder. 
Ralkning, en. Gierningen af kalke. 
æggene, Huders Kalkning, en. (hos 
toth ogſaa: Sorkalkning. jvf. dette O.) — 
al kekoſt, en. Koſtt. at paaſtryge tynd Kalk 
. til at hvidte med, (Hvidtefoft.) 

id 

- 

Kalke⸗(Norſt.) 
dſtab, et. Redſtab £. at kalke Vægge med. 

, Bi — 

] 
* 

SAT" ” Ralfun — Kalvehave. 

Kalkun, en. pl.-er. et Slags udens 
landſte Høns; hvoraf: kalkunſk, adj. &n 
Falkunft ne, Hone. 

Kalleqbæern, en. Vandmolle me lodret 
ſtaaende Axel, paa hvis sverfte Ende Løs 
beren ligger. (3. S. O.) 

Ballet, adj. (troſtet.) f. Bal. 
Kallun, et. pl.-er. INV. S. Kallu⸗ 

nen. M. A. Lat. Calduna.] egentlig: Inds 
voldene, og ſerdeles Maven og Tarmene, 
af flagtet væg; men i Alm. regnes dertil 
ogſaa Hoved og Fødder af famme. (i [av 
Tale: om Menneſtets Indvolde. Holberg.) 
= Rallunsmand, en. den, ſom fælger 
Kallun og desl. (Forordn. af 1788.) — Kal⸗ 
lunpelfe, en. P. af hakket Kallun. (Moth.) 
Kallunſuppe, en. Suppe, fogt paa Kied 
og hakket Kallun. ⸗ 
Kalmukt en. pl.-ker. 1. ef aflatiſt Folk. 

„2. Kalmuk, et. ud, på. et Slags tykt ul⸗ 
dent Toi. 

- Balmus, en. ud. pl. en Vandplante, 
"hvis Rod bar Lœgekræfier. Acorus calamus. 

Raloffe, en. pl.-r. [af Set Fr. Galoche,] 
Overſtoe, fom drages uden paa andre Skoe 
eller Støvler. (Moth.) 

1. Kalv, en. pl. -e. det Stykke af et 
Vod, hvori Fiſtene ſamles. Deraf Falve 
op, v.n. træffe Voddet op, for at tage 
Fiſtene af Kalven. dl 

2. Kalv, en. t Zræ ell. Tommer, falde 
Gfibebuggere en Feil, ſom opfommer ders 
ved, at Traet boies voldfomt af Vinden, 
faa at Barken løgner fig fra Hvidvedet paa 
en Deel af Træets Omkreds , hvorved en | 
Rundſtisre fremkommer. (jvf. Jiskalv.) 

3. Kalv, én. pl. -e. fIsl. Kalf. A. S. 

Cealf, Cælf.] Ungen af en Ko, og af flere 
andre Dyr, fom forten, Raadyret, Rens⸗ 
dyret. Koen har faaet en K. har faftet fin 
me: fælvet i utide.) En Tyrkalv, vice 
al ' v. En Hiortekalv, Rensdyrkalv. 

ploie m. en andens K. 3: bramme med; bes 
nytte fig af Andres Kundſkaber, Flid, Ars 
beide, == Xelvebeas, en. Baas, Aflutfe ft. 

Å 3 

at fætte Kalve i. Xalvebriffel, en. den, 
fanfaldte Briffel (ſ. d. O.) p. en K. (Thy- 
mus.)  Ralvebryft, et. Bryſtſtykket af en 
ſlagtet K. Ralvebor, en. Boren ell. Fo⸗ 
ſterleiet hos Keer. (V. S. O.) 
dands, en. 1. Raamelk, (ſom malkes af 
Koen førfte Gang efter at ben har Fælvet) el. 
en Ret, fom deraf laves. (Gram's Nucl.) 
2. en Ret, ell. et Slags Gelee af fræde 
Kalves Kled, fom fpifes med Kruderier. 
(J. Smidth.)  Ralvcdrik, en. blandet 
Drif, fom gives Kalve. Xelwefeber, en. 
Sygdom, ſom Køer undertiden faae efter 
Kalvningen.  Bålveficrding, en. Fier⸗ 
edelen af en flagtet Kalv. 

n. s, coll. Grynſuppe, fogt p. Kalvetiod. 
Kalvehave, en. Vænge, In⸗ 

deintte/ hvor Kalve gaae p. Gres. Kal⸗ 

Gs) 

Kalve⸗ 

Kalvegryn, 
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Kalvehorn — Kamgierde. 

vehorn, et. Kalvens fpæde Horn; ſom den 
den ſelfter. Rålvebred 

ell. Tarmeheftet ien Kalv. 

»Med nyvendt Kiole, 

ve 
kudſt, ſo 

Cobe.) 
Koell. (Viborg.) 
den af en Kalv. 
hvor Kalve opfodes. 

Side af Halen. 

tand. Kalvevogn, en. i 
en af de Gerregaardévogne, ſom 
ſten kisrer til Staden. ' 

Kalve, v. n. 4. (har.) 

— Ralveti 
hvilken Koen falver el. fælver. 

1. Bam, sn. pl.-me. [Is1. Kambr.] 1. 
færdeles og hyppigſt: et Reditab m. ſpidſe 
Tender, t. atrede og renle Hovedhaaret, Uld, 

æfte Hovedhaaret op med. 
En Redekam, Kemmekam, Uldkam. En 

Hornkam, Staalkam. At fætte en Ram ti 
Haaret. At Kære alle over cen Kam 3: bes 

2.1 flere Til⸗ 
… fælde har Kam Bemærfelfen af noget tids, 

ftaaende, Opheiet, Fremftaaende, og bør 
maaſtee anſees for et andet og forſtielligt 

Deel p. Enden 
. af en Nøgle, hvormed Laaſen oplukkes. 

. bh). Tatferne paa et Kamhliul i en Molle. 
c) en Fødet, takket Udvært paa Hanernes 

RU såanes 
d) den opftacende Rand vaa en 

Hielm; Hielmkam. e) den opſtaaende Rand 
p. et plaiet Bræt, (Moth.)  f) (ſieldnere.) 
Tinden af en Muur; den overſte Deel af 

3. (bes 
Væv 

ev den Ramme, igiennem hvis tynde Stave 
Rendegarnets Zraade gaae, og hvorved de 

amborſte, en. 
Kambret, 

et. pleiet Bræt: m, en Kam, der paſſer i 
Kam⸗ 
Kam⸗ 

Garn, ſpundet over en Kam. 
Gierde, bes 

ftaaende af Pæle, Stager ell. Stavre, el. 

0. a., eller £. at f 

handle alle p. lige Maade. 

Ord. Saaledes: a) den 

og nogle andre Fugles Hoveder. 
Fart.) 

et Rekvork; Udpynten af et Field. 
flægtet m. No. 1.) Kammen p. en 

holdes fra hverandre. = 
. hvormed Kamme renſes. 

—* i et Hulbræet. (V. S. O.) 
oder, et. Giemſel t. Samme. 
garn, ef. 

Kamgierde, et. 

» et. 1. Kroſet 
2. Bryſtſtrim⸗ 

mel p. en Mandskrave ell. Skiorte.(udt. 
og ſtrives mindre rigtigen; Kalvekryds. 

alvekryds, og m. 
Manfſketter.“ Bagg. (U. Arb. I. 44.) 

kudſt, en. i Sicelland: en Herregaards⸗ 
kisrer Kalve og andre Fodevarer 

t. Torvé i Sovedſtaben. Ralvekolle, en. 
Bagfierdingen af en Kalv. 
en. Den fierde Mave hos nyfødte Kalve: 
(t. Materien, hvormed den er fyldt. (f. 

Kalverede, et. Efterbyrd hos 
Kalveſtind, et. Hus 

VRalveſti, en. Stald, 
Kalveſynkning, en. 

kaldes den udvortes ſynlige Huulning, fom - 

al: 

Xalvelsbe, 

Koen imod Kalvetiden faacr bag til p. hver 
Kalvetand, en. 1. en 

af de 20 Zønder, hvormed Kalben fødes. 
2, 1 Bygningskonſten: en Prydelſe, der 
anbringes i Hovedgefimfet af de tre førfte 
Soileordener, og har nogen Liighed m. ent 

iælland : 
alvekud⸗ 

føde en Kalv. 
(oftere bruget Fælve, ifær af Almuen.) 

(Kælvetid), en. den Tid, p. 

8 Kamfinl — Kanmier. 

og af fmda Træer, der fætter til mi 
fort og lige Afſtand. (8. 6.0.) Lea⸗ 

biul, et, Et Mollehiul m. Tatfer i fit 
ringen, ſom fidde lodret, ell. parallele må 
Xrelen. (B:6.D.) | Kamhevl, en. tt 
Deel af,en Plovhsvl,: fom danner dr 
men (e); modſat: Noihevi der baner 
Noten, ek. Furen, I ſammenplsiede Sce: 
der. Ramlade, en. den Deel af ra Bo, 
hvori Sammen ſidder. Rammager, m. 
den, fom gier Kamme. Kammusim 
en. En Afdeling af de Skaldyr, ſon im 
t. Dſtere⸗Slegten. Ramæffe, en. XR, 
hvori Samme giemmes, 

2. Kam, en. Ebeflægtet m. Kumme] d 
ftort Kar, hvori Springvand cl. ristes 
Band flyder af en Poft; en Banden. 

Kameel, en. [= Kameler. 1. et fir 
det Huusdyr i Øfterlandene, ſom brus 
ifær til at bære Byrder eg til at ride u 
(Dromedaren, og den egentlige Kam) 
2. i D. Bibel Matth. XIX. 28 bergess 
ſaaledes et tykt Zoug. = Rametldricc, 
en. den, fom fyrer ed. driver en el. fx 
Kameler. KRameelgarn. ct. Garn, ke 
fpindes af Daarene 2. den angorig: Så, 
(Capra hircus Angorensis) der af søg 
faldes Kameelged. Kameelhaet, & 
J. d. ſ. Haar, ſom vore p. Kamelené åR. 
ameelparder, en. et ſtort afrifang %% 

tedyr; Giraffen. Giraffa camelopardis 
Kameelblomſt, en. pl.-cr. (egentlig % 

rettere Kamille.) En ürt af ſteerk, kreden 
Lugt, der bruges i Lœgekonſten. (Anke 
mis nobilis og Matricaria cbamomilk! 

Kamin, en. pl.-er. et muret Idé 
m. Skorſteensrar, t. at gisre Ild på i 
at opvarme et Gærelje. (Af Ge. samme 
Kammer, et… pl Kamre. [L. ar⸗ 

mer. M. Ald. Lat. camera.) 1. i eprise 
lig Bemærfelfe: et huult Sum, en åst: 
beraf: Rammeret i en Morterer og ft 
bits, Hiertekammer, 0. fi. 2, et litci tø 
relſe. En ſtor Grue m. et Kammer 1. & 
den. ”Enhver Stue og ethvert Bær" 
er et Dærelfe; men en Stue er et fr= 
BVærelfe; et Kammer er et mindes - 
Man figer baade pea og i et Leuct 
men altid fin i en Stue.” Sporer. & 
Giceſtekammer, Pigekemmer, Govcka 
Spiſtekammer. Et Lonkammer (fatint) 
3. et Varelſe ell. Aflukke, boer arte 
mes (| Cammenfætningtr.) " 
Bogkammer, Gevcerkammer, Konſtlacca 
Krüdkammer, Skatkammer, Calslsnet 
o. fi. (Nan figer vel ogſas: en 
men aldrig: en Konſtſtue, | 
flue, 0. f.v.) 4. Stedet, hvor de Seinkt 
famles, fom have m. Beftycelfer of ar 
lige Stateindtegter at giere; it. gel. 
difje Berfoner —8 —A 
ammer, Ska eR 

føgning t, Kammeret. =z Ramme 

$ 

P 



Kammer, , 

tr, en. den; fom fører Rentekammerets 
ager. Kammerbetient, en. pl. - e. 
re Herrers cl. rige Folks fornemſte Op⸗ 
rtere (ſaaſom Kammerjunkere, Kammer⸗ 
mere, Kammerfrekener, Kammerjoms 
serv, 20.) Xammerbord, ct. Anretning 
det fornemſte Tyende hos ſtore Herſka⸗ 
t. Kammerbud, ct. Bud v. Rente⸗ 
mmeret 20. et andet Kammercollegium. 
ammerdreng, en. kaldtes tilforn ftore 
errers Bordſvende (Pager.)Kammer⸗ 
eFen, en. Pige af fornem Stand, 
m er t,. Opvastning v. et Dof; færdeles: 
Danmark: Dronningens førfte ugifte. 
ofdame. - Kammerfrue, en. gift Kone, 
m er kongelige og fyrſtelige Perſoner til 
pvartning. Xammergods, et. pl,-er, 
. Benævnelfe i nogle Lande p. Krongodſer, 
. en vis Art af ſamme. (Schytte. Indv. 
eg. II.S1.) Rammerhetre, en. egentl. 
Adelsmand, udmerket m. en Hodere⸗ 
sale, ſom gior Opvartning v. et Hof (op⸗ 
irtende K.); men ſom ofteft fun en, Titel. 
ammerherrinde, en. En Kammerherres 
uſtru. Kammerhore, en, Frille, Bol⸗ 
16. (Moth.) Kammerjomfren, en. Jom⸗ 
u, ſom ev til Opvartninug hos et gift ell. 
zift Fruentimmer. Kammerjunker, en. 
ſentl. en adelig Betient, fon er, til Op⸗ 
irtning v. et Hof; men for det mefte fun 
Rangtitel. Bammerjæger, en, 1. en 
iener i Jegerdragt. ( B. S. O.) 2. en 
vttefenger, Rottejeger. Rammerla⸗ 
i, em. den fornemſte Lakel hos en fyrſte⸗ 
g Perſon. (ſ. Kakei.) Kammerleie, en. 
ie, ſom gives af et Kammer. Ram⸗ 
ermefter, en. fordum: daſ. ſ. Kammet⸗ 
rre. (f. D. Mag. 1.73.) . Bammermufif, 
I. MM. fom opføres I Gærelfer; el. ſom Fyr⸗ 
tr late deres Capel opføre for dem og 
offet alene. Kammerpige, en. P. ſom 
: til Oppvartning hos en Frue ell. Frøs 
m, og holdet ringere, end en Kammer⸗ 
mfru. KRanmerpotte, en. Natpotte, 
iemmerragd, en. er hos os en blot Rang⸗ 
tel. Kammerret, en. hos os fordum: 
Ret, ſom udgiordes af Kammer⸗Colle⸗ 
its Medlemmer; og filforn i Tydſtland: 
m hoieſte Rigsret, fom holdtes i Wetzlar. 
emmerſegl, et. Rentekammerets eller 
oldtaminerets Segl. Kammerſorg, en. 
ofſorg, fam" anlægges blot ved Doffet. 
lammerfpeil, et. i Artillerlet: et Red⸗ 
ab, hvormed Kammeret i en Morterer 
I. Kanon maales. Kalnmerſv 
(forn: d. f.f. Kammertiener cl. Kammer⸗ 
inker. (Øblenf hl.) Kammerterne, en. 
ammerpige. ”Den ſledſte Kammerterne, 
tt vil indſmigre fig hos fit naadige Her⸗ 
ab.” Birkner. Kammertiener, en. 
xnemme ell. rige Folks upperfte Tiener. 
lemmertone, en. En vis Zone cl. Tones 
emning I Mufifen, ſom er en heel eller 
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Kammer — Sande. 

halvenden Zone dybere, end Chortonen. 
Kammervæfen, et; (f. Rammer, 4.) hvad 
der hører til Gtatsindtægterne og deres 
Beſtyrelſe i, Sameralvæfen, (Schytte, Indv. 
Reg, H. 16, . . 
” Bammerat, tn. pl.-er. den, ſom deel⸗ 
tager mt. en anden, i noget, Fælle, Sel: 
ftabebroder — Deraf: Rammeratffab, et. 

" Bammerdug, et. ud. pl. et Slags me⸗ 
et fiint Sinned, der har Navn af Graden 
ambray, hvor det forft giordes. 4 
RKammers, et, (Almuens Udtale,) ſ. 

am n. ub, pl. [Jel. Kamp.] 1. Kamp, en. ud. pl. [Jéf. Kamp. ] et 
alm. Navn for Sraniten og andre haarde 
Stene i fore Stykker ell. Maſſer. Gaard fon 
Kamp. (jvf. Jiskamp.) = Rampefield, 
et, Kampeklippe, en. Granitfield. (Deh⸗ 
lenſchl.) kampehaard, adj meget haard, 
ſteenhaard. (Helt.) — en. 
bruges iſcer om ſtorre Stene, der findes 
adſpredte pan Marken eller i Jorden. 
2. Kemp. et. ud. pl. Bed, Brænde af' 
et Træ, der er tærter noden Tid efterat 
det var udgaact, Fra Kamp gaaer Bræns 
bet over t. Troffe. — Deraf: Bampbrænde, 
et. d.f. f. Kamp. Kampbrande er ringere 
end Favneved og bedre end Trøffebrænde. 
— kampet, adj. ſom beftæaer af Kamp, ell. 
ev nær v. at gage over t. at blive Kamp. 
(8. 6. O.) Rampet Brænde. . 

" 3, Bamp, en. [Jél. Kapp. 4.6. Camp.] 
Strid, Fegtning; ſaavel egentl. fom figur. 
Kamp ev det almindeligfte Udtryk af de 
Ord, fom betegne Strid imellem Fiender. 
En RK: paa tid og Død. En R. imellem 
Lyfet og Morket. At gaaet K. At give 
fig K. med cen. »Kamp er en alvorlig 
Strid; den fan: finde Sted imellem Dyr 
og Menneſter, imellem To, og imellem 
Tuſinder. En Kamp fan føres m. Heen⸗ 
derne, eller m. Vaaben; men ikke m. blotte 
Ord.” Miller, = Kampdag, en. D. paa 
hvilken der fæmped, ell. et Slag holdes, 
(8. Guldberg.) Kampdommer, en. Cr 
Dommer i Veddekamp. (Rafhb.) RKamp⸗ 
dyſt, en. alvorligt Anfald f en Kamp; 
Bestning, ſom holdes imellem Sæmpende. 

ampfærd,.en. Krigsford. Kampgang, 
en. d. ff. Kamp. (Baggeſen.) amp⸗ 

leg, en. krigerſt Leg, Veddekamp. kamp⸗ 
lyften, adj. begierlig efter Kamp ed. Krig. 
(Engelstoft.) Kampplads, en, P. hvor 
der: fæmpes, Valplads. 00 

Kan, f. kunne. 
Kande, en. pl -r. [Jél. Kanna.] - 1. et 

Dritfefar, forfynet m. Laag, Hank og Tud 
ci. Pibe (hvorimod Kruus er uden Pibe 
cl. Zud.) 2. andre Kar, fom i Skikkelſe 
have nogen Liighed m. en Kande, ſaaſom 
en Vandkande, Malkekande, Smorkande, 
Ticerekande, m. fl. 3. et viſt Maal, ifær 
for flydende Varer, ſom "hos 06 holder fo 
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F. at ſtienke af. 

»… ingen 

qvemhed t. Kanefart. 

deſtilleret over K. 

Kande — Kaningarn. 

Potter eller 108 danſte Cubittommer, = 
Kandebord, et. en Skienk, et Skienke⸗ 
bovd. (Chr. Pederfen.) Randebaænk, en. 
et Slags Sfab t. at ſette Kar paa. Kan⸗ 
deborſte, en. B. til at venſe Kander med. 
Kandedrik, en, Drik afen Kande. Kan⸗ 
delytkke, en. kaldes i dagl. T. den fidſte 
Drift af en K. KRandemaal, et. Ki M. 
der holder en Kande. Raudeſtob, et. 
Stob ell. ſtort Bægerp. fo Potter. Kan⸗ 
deſtober, en. den, ſom gior Tinkar, en 

nſtober. Randetud, en, den, overſt 
p. en Kande fremſtagende Tud, indrettet 

Fandeuiis, adv. efter 
Maalet af en Kande; i Kandetal. 
, Bands, en. bedvem Leilighed, god Ans 
ledninget. noget. At ſee fin Bands ft. nos 
get, (dagl. T. og fieldent.). ”Jeg feer her 

Kande.” Holb. (P. Paars.) "Nu. 
vil. han bide mig, ſaaſnart han feer fin 
Kande.” Bagg. (Poet. Ep. 283.) ” ”Men, 
faafnart han feer. fin, Rende, er hag Sty⸗ 
verfdenger.“ Samme. (Danfana. Il. 207.) 

. Bane, en. pl.-r. [Jél. Kani.] et 
Slagé pyntelig Glæde, med jernbeflagne 
Meder, At kiere i Rane. RKanebialde, 
en. pl. —r. Biælde p. Seletoiet t. en Ka⸗ 
neheſt. Ranefart, en. Reiſe i en Kane, 
Kanekisrſel. Kenefore, et, Veiens Be⸗ 

Kam̃egynge, en. 
G.ai Stikkelſe af en Kane, ſom dreies om 
ten Kreds. Rancheſt, en. O. ſom brus 
ges for Kane, Kanemede, en, pl.- ve 
de rundbølede Stænger, hvorpaa Kanen 
glider. Rancnet, et. Net, ſom feſtes 
p. Kaneheſtens Ryg, og udſpendes imellem 

eften og Sanen. Zaneſtænger, pl. 
tængerne imellem hvilfe Heften, gaaer, 

og hvort den træffer Kanen. Rancteppe, 
et. T. af Skind cl. Pelsvært, forms, den, 
der fidder i Kanen, Dag over fig. Banes 
top, en, En m. Fiedre cl. desk. prydet 
op, ſom Kanehefteng fore imellem Orene. 

Kanetei, ct. Seletoiſt. en Kaneheſt, med 
Alt hvad der hører t. Kanen, Kanepidſt, 

Kaneteppe, m.m. B . 
Kaned, en. ud, pl. den fammenrullede, + 

korrede Bart af det indiſte Kaneeltræ, ſom 
bruges til Kryderi; Kaneelbarf. kaneel⸗ 
bruun, ådj. bruun, ſom Kaneelbark. Ka⸗ 
neclfarve, en. kaneelbruun Farve. RKa⸗ 
neclolie eu. O. ſom deſtilleres af Kaheel⸗ 
bark. Raucelroſe, en. En Rofe, hvie 
Blomſt har Kaneellugt. Rancefukter, 
et, Kaneel indbagt i Sutter, aneel⸗ 
træ, et. Zræct, ſom giver Kaneelbark. 
RKaneclvand, et. Vand ell. Brændeviin, 

Kaneelviin, en. 8. 
fom er fat paa Kaneel. 

. Bang en. pl. - er. et fiirføddet Dyr 
af pareflægten. Lepus canniculus. — Ka⸗ 
nulgaard, en. et Sted, hvor Kaniner ops 
fodes. Raningarn, et. G. tilat fange 

— 

— 
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Kaniner. Kauninffind, et, Skiad af cen 
Kanin. ” 

RKannik, en. pl.-er. i catholfte tamde - 
en geiftlig Mand, ſom er Medlem af e 
Domcavitel, befidter et Præbenx wa 
Domkirke; en Canonicus, Domberre. (£'= 
bet Kannik brugtes tilforn hos så, i 
catholffe Zid, og medens Domtaprit 
vedvarede; men er nu forældet.) =. == 
nikedom, et; Et Canonicaf. Xermst 
aard, en. G. hvor Kanniker havs ? 
opæt. (Moth.)  Xannitefæde, et. Greb 

hvor et Domcapitel findes, hvor Kanrt 
have deres Ophold. 7 
Kanon, en. pl.- er. IItal. Canncær 

Skyt, beftagende af et langt, fnær Aa 
rer, ſom kisres p. en Styfoogn. = 
nonbaad, en. et Roefartsi, befat met ec 
cl. to fvære Kanoner. Tanonborſte, er 
B. paa en fang Stang, hvormed Kancact 
renfes. Xeno s en. det maid 
Sted p.en Kanon, hvor den har ef Baaud 
Ranonhoved, et, det forrefie tukke Stekke 
p. en Kanon. KRTanonild, en. CElrz 
m. Kanoner, Ranonkrud, et. groet S 
fom bruges t. Kanoner. Kanoniadning 
en. 1. Gierningen at lade en Kanon. £ 
oftere: Krud og Kugle ell. SÉraa e 
med en Kanon lader. Kano e. 

—2 

den rundborede Huulning i Kanon. 
Kanonmetal, et. blandet Metal, beraf 
Kanoner ſtebes. BXanonmundng, c 

Kan⸗owpoct Xabningen i Kanaonens Lob. 
en. pl.-e.·fiixrkantede Aabninger p. Sidecne 
af deigeftibe f. Kanonerne. rop. 
eu. Pe ſon ſottes I Karonené Mundieg. 
Ranonprave, en. P. ſom ſoretages m. use 
Kanoner. Kanonſtoberi cl, Dons 
værk, et. Sted, Hvor Kanoner ſtebden 
Kanountap, en. den Zap, hvorved Kane 
nen hviler p. Naperten, og hworved dea 

ſtilles hølere cd. lavere, Ban 
en. Stykvogu. (Lavet; Rapert.) 

Kanouert, v. n. 4. ſtyde m. Kancact. 
— Deraf: Kanonering, en. 

RKanffee, adv. d. f. ſ. maagtce, (d. Teis.) 
Kant, adj. . et Ord, ſom forefommer i 

den Talemagade: at være kant og Her x 
fuldkomnien færdig, ”Da Flaaden Feut 04 
klar omfipre fod fig finde” C. Koſe. 
Kant, en. pl. -er. [Iel Kantr.] 1. 

egentl. den yderfte Mand, Linien, form dem 
DÅ af to inder en —— —— 

ader. Kanterne af en Terning. 
kant, Endekant p. Cheoſtaller. Bordkart 
Kiſtekant.At afhøvle en K. 2. den med 
Bred ell. Rand af noget. K. pan et Gir 
Ét Glas m. forgyldt AA. 3..et Sted, ma 
Egn; m, Denfva t. be fire . 
Diterbanten, Veſterkanten. ale Ian 
ter. Han er fra en anden t Gialsk 
= Kantfül, en. Fiil med arge Sastt. | 

& 
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sathatje, en. En ſyer Jernhage til at bindes ſammen om Hålfen., ell. hvormed 
Te og flæbeZømmet ked. banthugtze, Fruentimre binde ell. ſmkke deres Kapper. 
:. 3. hugge Kantp. noget. At Fanthugge / Kappedrager, en. den, fom bærer Kappen 
Eømmetftof. Deraf: Kanthugning, en. efter cen, (Oolberg.) RKappedue, en. et 
mthovl, er,” Et vift Slags Hovl; der Slags Duer, der have ligefom en Kappe 
vanl. kaldes Stafhovl. — kantet, adj. p. Nakken. Columba cucullata. - Rap⸗ 
: har Kanter, Et rundt og et Fantet pehette, en, En Regnhætte, Kabuds, et 
cd. TFrekentet, fiirkantet. (forſtiell. fra Reiſeſlag til Hovedet, enten left, ed. paa 
=uic. kanter.) , en Kappe. Kappekrave, den. Krave om 
Kante, v. a. 1. fætte Kant, Borde el. Halſen ell. Overdelen afen Kappe. Kaps 
æmme p. eller om noget. At Fante et pelæder, ct. Bagſtykket af Overlæderet p. 
tørt, et Par. Skoe. 2. vælte, fætte cl. Skoe el. Stovler. kappelos, adj. uden 
;ge noget p, Kanten. — Kantning, en. Kappe.  Bappeflag,.et. den nedhæn: 
SBierningen at kante. 2.3. ſ. ſ. Bant,2. gende Deel af en Kappekrave; cl. omboiede 
Kantre, v.n.1. vælte dm påa Siden. Flige p. Siderne af en Kappe. Rappe⸗ 
aden, Jagten: kantrede. (bruges. iſer føm, en. et vift Slags Skrodderſom, hvor⸗ 
Fartsier, og udt. af Skibsfolk i Alm. ved em ombølet Rand af Toiet ſyes med 

are.) Sieldnere ſom v.,2.- Ab kantre Forfting over an Gam. (Moth.) Kaps. 
Skib. I Gemandéfproget? Strømmen petræ, et, Et Zræ m. Knape nt. at hænge 
itrer 3: vender fig. t. der modſatte Side. Kapper og andre Klæder paa. 
Kantring. en. det, at kantre. Bed Baa⸗ 1. Rappe, v.a.1. forſone m. (enYaas 
18 Kantring. 7 Ayet) Kappe. At kappe Hoſer, fætte Kaps 
Kap,. tt. (fangt a4.) Forbierg, Nes. per paa Helen af Hoſer. (Langebek.) 
Kap, ſdet Jel. Kapp, .Gtrid.] bruges 2. Kappe, v.a.1. [I. og N. S. kap⸗ 
ene ſom adv. med om, for at udtrykke pen.] hugge over, hugge af, hugge Tops 
eres Gtræben t. get Maal, ell: efter at yen af. Atkappe et Træ; kappe en Green. 
ergaae hverandre. At lebe, tide, kiore, ”At fue og kappe de vilde Stud hos alt 
fe om Xap. (f. Fapprs, Kappelyſt.) for frodige Genier.“ Rahb. (D. Tilſt. XII. 
Koper, en. pl.-e. IFr. Capre.] En Fri⸗ 508.) At kappe Maſten, kappe ſet Anker⸗ 
tter, privilegeret Soxover; it. Fribytte⸗ toug (ſom agſaa uegentl. kaldes: at kappe 
as Skib, Kaperſtib. At føreen K. Ka⸗ Anker.) = Rapning, en. Gierningen at 
rbrev, et. B. ſom meddeles Kapere af kappe. 
reg Lands Regiering, uden hvilfetde anfeéd, 3, Kappes, v.n.pass, imperf. Fappedes. 
m Sorpvere. Xapercapitain, en. den, ſtrobe m. en Anden ell. med Flere til eet 
n fører ef Kaperſtib. Xaperfartei,et. Maal, el. at gisre noget fnareft, bedſt. 
udruftet og bemandet f. Kaperi. WSaas At Fappes m. een om en udſat Priis. At 

æg: Kaperbacd, Kaperjolle, Kapers Fappes nr. cen i Læsning, i at lobe, fosms 
6.) Kapertog, ct. Setog m. et Ka⸗ me, De kappedes om, hvo der kunde holde 
rſtib. — Kaeperi, et. pl.-er. den Syſſel, længft ud. == Rappelyſt, en. Lyft til at 
opfage, bemægtige fig Handelsſtibe i kappes om noget med andre. Det vætter 

sen, At drive K. gaae paa K. — kapre, RKappelhyſten. Kappeſtrid, en. Vedde⸗ 
a.1. opbringe, fage (ct Handelsſtib.) ſtrid. ( V. S. O.) appeſyge, en. ængs 
kibet blev kapret i aaben So. 2. figurl. ftelig Higen efter at vinde i Kappeftrid. 
i de ale: bortſnappe, bemægtige fig (V. S. O.) Feppeviis, adv. om Kap, 
et Liſt. 2 . ”Leilighed. til at bruge og kappeviis fors 
Kapers, en. pl. d. f. Blomſterknopper af bedre deres Duelighed.“ Guldb. (V. Hiſt. 
fremmed Buftvært (Capparis spinosa), I. 1013.) ' 
reſnltes m. Salt og Eddife, og bruges ft. Kapre, v.a. f. under Kaper. 
yppelſer. Kapſel, en. pl. Kapſler. Giemſel, Fo⸗ 
Kappe, en. pl.⸗-r. IIsl. Kåpa. f. Kaabe.] deral, ſom omſlutter noget, Deraf: Fro⸗ 
i Alm. det yderſte Skiul, den yderfte Fapfel, Frohuus. i 
eflædning raa noget (hvoraf dette Ords apfun, en. pl.-er. IT. Kappzaum.] 
rug i forſtiell. færlige Bemærfelfer, If. Cr. et Bidfel med Jern over Heſtens Næfe, i 
ardinkappe, Hammelkappe, Kappen p. St. for Mundbid. figurl. At lægge Kaps 
koe og Stovler, forklares.) 2. et Klæs fun paa cen 3: tvinge ham, holde fam i 
myn, ber bæres oven over de andre Klee Skranker, i Ave. ” 
r, iſer imod Regn, Kulde el. Stov. En Xapfæd, en. ud. pl. 'i Norge: Bland⸗ 
eiſekappe, Rytterkappe. En Sorgekappe. forn af Byg og Vinterrug, cller Byg og 
t tage noget paa fin. K. 3: paatage fig Havre. REE i . 
fylten for noget, 3. et Govedtiul, ſin Kapun, en. pl. -er. [Ital. Capone, 
ruentimre bruge. (f. Natkappe. Hun gik Lat. Capo] en gildet Hane. Deraf i 
r med Hue; nu gaaer hun med K. — dagl. T. kapune el. kapunere, v.a. at 
appebaand, et, B. hvormed så Kappe gievet, Kapun. — Kapunſtopper, cen. den, 
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rettere: Karvmerke.) 

* 
— optag 

Staaltraad, fon fættes i Karder. 

Kapun — Karduns. 

fom flopper og fælger gisdede eler fede 
Kapuner. 

Kaput, adj. og adv. (et fremmedt Ord, 
Urngeligt i Hverdagsſproget.) forfabt, ſom 
pet er reent ude med. 

av. et. pl. d. ſ. [Isl. Kér.] 1. i 

ethvert huult Redſtabet. atindeflutte, 
e og bevare noget i. Oſtekar, Olie⸗ 

Far, Saftkar. Guldkar, Kobberkar, Leer⸗ 
kar, Trokar. At ſlaae Vand f et bundleft 
Kar 3: gtøre forgieves Arbeide. 2. færdes 
leg: Trekar, fammenfatte af Staver og 
Baand. Bryggerkar, Næftefar, Roſtekar. 
3. i dyriſte og Plantelegemer: Ror, hvori 
Vodſter bevæge fig. Blodkar; de indfus 
gende Kar. — Karbaand, et. Baand, 
hvormed Staverne i et Kar (2.) holdes 
ſammen. VRarbad, et. Bad, tillavet i 
ft Kar. ' Karbeorfte, en. B. eller Koſt, 
hvormed Kar renſes. Kargang, en. et 
Slags tilforn i Norden brugelig Tvekamp, 
hvorved to fogtede i et Kar m. Trekoller. 
Kargiord, en. Jernbaand, Jernitinne om 
et Kar. Rarflud, en. Klud, hvormed 
Kiskkenkar optoes * reengisres. Kar⸗ 
mager, en. d. ſ. ſ. Fer. Rarmon, et. 
ud. pl. alleflags Kar, Gryder, Potter, m. 
m.  XRavmærfe, et. 1. Marke, ſom bræns 
ded i Kar. 2.5. f. f. Bomarke. (V. 6. O. 

Karftyl, et. Band, 
hvori Kar, iſer Melkekar, ere ſtyllede. At 
føde Briſe m. Karſtyl. Xarfpulle, en. 
Gul i Bunden af et Kar, t. at lade Vod⸗ 
fra løbe ud. (8. S. O.) VRarſtol, en. 

ndretning t. af fætte Kar paa, f. af førre 
dem. VRarvand, et. Band, hvori Kiss 
kenkar ere optoede. Karviſt, en. Halm⸗ 
viſk, fil at ſture Kar med. 

Karakteer, en. f. Charafteer, 
Karavane, en. pl.-r. et ſtort Selſtab 

af Reiſende i Øfterlandene med Kameler 
og andre Laſtdyr. ſigurl. om et Selſtab, 
endeel Perſoner, der gaae ell. reiſe i Følge. 

Karde (ell. Karte), en. pl.-r. ſhyppigſt 
i på. E. Card. N. 6, pl. Raarten.] et 
Redſtab, beftaaende af et Bræt, befat m. 
ſmaa, boielige Jerfftænder, til at rede og 
renſe Uld. &t Par Rarder. == Rardebolle, 
en. Frohuſet af en Urt (Dipsacus fullo- 
num), fom bruges i Uldvæverier t. at self 

ars Luen p. Uldtsier; it. Planten ſelv. 
demager, en. den, ſom gier Karder. Kar⸗ 
depige, Kardekone, en. Pige ed, Kone, 
hvis Syſſel er at karde Uld. Kardetand, 
en, En af de Hager cl. Tænder af filn 

z Karde⸗ 
tidſel, en. den Urt, ſom giver Kardeboller. 
Rarde, v.a.4. [udtales i Alm. Farte, 
ligefom og Subſtantivet. N. &. kaarten.] 
vrede Uld med Karder. — RKardning, en. 
Gierningen? at karde. 

Karduus, en, pl. Karduſer. [af det Fr. 
cariouche.] 1, en rund Poſe af. tyft Papir 
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"eller Pap, hoori en Kyubladøing' til Kaae⸗ 
ner foldes. 2. en Phpirspoſe, hvori ſaa⸗ 
ven, Rogtobak føldes, En X..Zobal. 3.i 
dagl. og lav Tale br. det for: Hevedboet, 
Haartop. At tage, gribe cen i Kerduſm 
BRarduusform, en. F. bvorever Kar 
duſer (1.) dannes. KarduusFie, am 
Kifte, hvori fyldie Karduſer gicmed 

bruges få 
Kerduustobal, en. Ragtobak, patig 
Karduſer. (ſ. Xulletobak.) 

Karfunkel, en. Et Ord, der forctene 
mer hos nyere danffe (og todſte) Distar; 

ter m. en Karfunkel faa rod.“ Zhicofak 
(Delge.) 

Rarl, en. pl. -e. [Jel. Karl. J. 5 
Ceorl, Carl, masculus, ræsticzs.) 1.0 
Mandsperfon: I Alm. (Deraf: Borifalk 
Karlekion.) 2. den, fom er admærig % 
Manddom, der vifer fig form. em Marl, 
San flod fig foni en Rarl. an er X. fa 
at bære bet ene. At være K. for ſin ft 
3: vide at forfvare fig, at ſtaae p. fin 3. 
3. et fuldvorent Menneſte af Manttus 
(modſat Dreng) og færd, et ungt Rens 
ffe ved en Haandtering, der ikke længer 
tioner ſom Dreng. At gisres t. Karl (08 
Kræmmerdrenge, Skriverdrenge. ſ. Elm 
verkarl.) 4. en Tleneftefarl. f. Xvistal 
Gaardefatl, Staldfarl, 0. fl. = 2) dak 
ole, et. Mandfolk. (modfat: Avinfal.) 
arlkion ell. Karlekion, et. Manta, 

b) Karleaar, n.s. pl. den Tid, da Wach 
. folge bære Navn af Ungkarle eller Utzes 
foende; Karlealderen. karleagtig, så 
ſom horer til, ligner, paſſer fig f. ct 
el. Mand. / Xarleanfigr, et. marnlig 
Anfigt. (Saaledes : Rariehænder, als 
lader, Rarlemod, Karleroſt, Karleſtxcke 
Karlebæenk, en. Bænt i en Bonde dt 
Borgeftue, hvor Tieneſtekarkene kåde 
(Saaledes: Karlekammer, Karleßele I 
Kirken, Karleſtue.) Karlegierning &. 
fuldt Arbelde,! ſom en Karl ber giere. DE 
Pige gior Karlegierning. karehet. 
Farleføg, adj. yſten efter Mands 
* Karlefiærling, en. ct 
0 2 ſom blander fig iDvindefyffel. (Met) 

- Rarleflæder, pl. Mandstlæder, Zee 
lav, et. vorne Karles Lav cl. Cannes 
komſt. Drenge ſtal holde fig fra X. da 
lelon, en. Løn, ſom gives den, der tirnet 

den.) fø for fuld Karl. (modſ. ) 
ieſtykre, et. en Glerniag al en brav, of 
Karl; Manddomegterning. (Woch. 

Karlsvognen, n.. (altid m, beſ. ct) 
Hovedſtiernerne i Stiernebilledett den fr 
Biern. 

1. Karm, en. pl. -e. en Samfec cl. Je 
fatning omfrving noget, iſeer af frlerig 
Form; Zrævært, der omginer magst dl. føl 
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bet ſammen. En Vindneskarm, Dør: 
m. RK. om en Brønd. K. ien Mølle 5: 
xværfet, fom omgiver Mølleftenen. = 
emfod, en. den underfte Deel af en K. 
Er. af en Bindueskarm. 
. Rarm, en. pl.-r. En luffet Vogn 
d Himmel over. (Dette Ord brugte i 
re Tider for Karreet og om alle Slags 
fede Vogne.) ”Da Phoebus Maanens 
em ſtal hoibedrsovet fisre.” Arreboe. 
raf: Karmheſt, Karmhingſt, Karm⸗ 
de, en Slede m. et Skiul over, Darms 
rue, 2. (Øv. Karm.) 
Karnallie ell. Kanallie, en. Gt efter 
gr. canaille dånnet grovt og pobelag⸗ 

t Skieldsord. (Holbergs Com.) jvf. Mål: 
i Dang Synon. II. 144. ' 
Karnap, en. pl.-per. Udbygning p. et 
us, f. at have üdfigt til flere Gider, — 
rnapſtue, en. det Værelfe, hvorved en 
rnap er anbragt. . 
Karniffel. en. på Karnifler. 1. en Stof, 
ngl. (Moth. d. Tale.) 2. Knegten i 
vrvolt. Deraf i —— karnifle, 
2.1. banke, progle. (P. Syvs Ordſpr. 
saningé d. Bibel.) . 
Karnis, en. pl fer. i Bygningstons 
n: Overdelen af et Hovedgeſims. = 
arnishevi, en. kruſet Hovl, hvormed 
nebtere ſtaffere Liſter. 
Karpe, en. pi.r. em —— 
;prinus earpio. Karpedam, en. D. 
ori Karper holdes, enten til Spilening 
til Yngel. (jvf. fegedam, Sættedem, 
nyledam, o. fl.) Rarpegrund, en. 
tund I Soer ell. Damme, paſſende for 
irper.  Karpeleg, én. Karpens Gæld. 
srpeyngel, en, ud. pl. unge Karper. 
Karre, en. pl.-r. [Z. Karten. Sv. 
irra. Lat. cearrus.] en Vogn m. to Hiul, 
n i Alm. trættes af sen Heſt. Brodkarre, 
udkarre, Reiſckarre. —= Karrebom, en. 
tængerne paa en Karre, imellem hvilfe 
ſten gaaer. (B. 6.0.) Karredriver, 
. Kudſffen, fom gaaer ved Biden af en 
læffet Karre; Karrekudſt. Rarreheſt, 
. Geft, ſom bruges til at gage for Karre. 
Rarreet, en. pl. Karreter. en til alle 
der lukket Vogn p. fire Hiul, hvis Fa⸗ 
ig hænger i Fiedre og har Vinduer. 
'ette fremmede Ord har i fildigere Tider 
veles fortrængt det dauſte Rerm.) = 
avreetbom, en. pl.-me. opftadende Jern⸗ B.] 
mme, bvort arreetfadingen hænger. 
sercetbuf, en. — Kudftefædet paa en K. 
arreetfading, en. den lukkede Overdeel ell. 
iſſe p. en K. Karreetglas, et. Glas, 
n bruges t. Karreelvindner. Karreet⸗ 
ft, en. H. fom bruget blot for, Karreet. 
arreethimmel, en. Dættet over Karreet⸗ 
singen. Karveetbielder, en. Giem⸗ 
'fted under Bunden af en Karreet. 
rrreetmatget, en, Vognmager, ſom ifær 
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gier Karreter. KTarreetſtrün, et, Glem⸗ 
mefted under Gæderne i Karreten. 
Karrig, adj. (Jsl. kargr.] gnieragtig, 

meget paaholden, ſom nødigen vil give 
Penge ud. (Xarrig mefører i en vis Hen⸗ 
feende et ſterkere Begreb (nemlig om fmaas 
lig Paaholdenhed), end gierrig. Den Gier⸗ 
rige tænfer altid paa af vinde, at ſtrabe 
ſammen; men fan flundom være sdfel.- 
Den Karrige emmer fig v. enhver Udgift, 
og feer meſt paa at beholde hvad han 
har.) ”Hvad jeg nu haver, vil jeg hverken 
alt for karrigt giemme paa; iffe heller 
alt for rundeligt udefe det.“ B. Thott. 
""oed karrig Haand udmaales Glædens 
Tid.” Rahbek, Den Paaholdne vil itke 
gierne give Penge ud; den Rarrige finer 
enhver Udgift faa længe muligt,” P. E. 
Miller, S Rarrighed, en. (fleldnere Kar⸗ 
rigffab.) den Egenſtab, at være farrig. 
»Karrighed af Glæde gavmild bliver.” 
Storm. ”Det var ifær Rarrighed mod 
hans-Csnner og Stlivſonner, fom ſtyrtede 
ham i ulykke.“ Wandal. »Ikkun den Paa⸗ 
—8 kaldes Karrighed, ſom beroder 
paa det hoie Værd, man tillægger Pens 
gene.” Miller. / 

Karriol, en. pl.er. en let Karre, ifær 
t. eyſtkisrſel. — Karriolheſt, en. H. ſom 
altid gaaer f. Karriol. Stiv ſom en Kar⸗ 
violbeft 2: meget uboielig, ſtivſindet. 

arſe, en. ud. på. IA. &. Cærse,] en 
Plante, fom br. til Sallat og Kaal; Has 
vefarfe. Lepidium sativnm, Desuden flere 
andre bittre Planter, fom anvendes paa 
lignende Maade; faafom: vild: Rarfe, 
Cardamine pratensis; bitter Rarſe, Bands 
karſe ma Brondkarſe, Cardamine ama- 
va, V. ſi. 

. Rart, adj. ſom er v. god Helbred og 
ingen Broſt ell. Svaghed har; fund og 
gode Kræfter. (br. blot om Renner 
De Rarffe have ikke Lægen behov.” Matth. 
9, 12, »Rarſt er et ældgammelt Ord, dans 
net af Karl (Isl. karsk, virilis, stre- 
nuus) og hav oprindeligen betegnet den 
Zilſtand, hvori Karlen el, Manden virker 
m. fuld Legemstraft,” Miller. (”Rarffe 
Defte” for: dygtige, raſle, emmer hos 
P. Clauſen. Ligeſaa: Karſt til Fods. jof. 
Vedels Garo. S. 333.) [N. S. farft; og 
i Preusſiſk⸗Iydſt: karſeh. f. Brem. W. 

.] == Deraf: Rarſthed, en. ud. pl. 
ægte anti De, eu i er Zider 
næften ere fortrængte af: fr und o 
Sundhed.) * ' s 

Karte, en. Karter. ſ. Karde, Karder. 
Kartnegl, en. pl -e. [Isf. Kartnogl.] 

en ſyg, vanffabt el. fordærvet Negl. (uds 
tales ofte urigtigen Kattenegl.) me 

Kartoffel, en. pl. Kartofler. en dlmin⸗ 
belig udbredt, af Herkomſt americunſk Plans 
te (Solanum tuberocum) og dené ſpifelige 

i 
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Rodfrugt. At lægge, hyppe, optage eller 
—— der, = FR artoffelael, eu. Kar⸗ 
toflers Dyrkning. » Rartoffelhaffe,. en. 
Nedſtabet. at hyppe Kartofler med; Hyppe⸗ 
jern. Rattoffelmos, en. kogte Kartofler, 
revne ell. fedte t. en Mod. Keartoffel⸗ 
plov, en. et Slags Plov, hvormed en 
Kartoffelager hyppes. Saaledes: Kar⸗ 

. toffelffærer, en. et Redſtab til at ſonder⸗ 
flære, og Rartoffrlvaffer, en. Indretning 
til at reenvaſte raae Kartofler. Desuden: 
RKartoffelbrændeviin, Kartoffelbrød, Kar⸗ 
toffelmeel, Kartoffeiſuppe, co. m.fl. - . 
KRartove, én. pl. -xr. et Slags ,fværs 
Kanoner, udmærtede ifær v. Korthed og 
Tykkelſe. Man havde hele og halve Kar⸗ 
tover. (f. Garronade.) . +». . 
Karuds ell. Karudſe, en. pl.-re Cn. 

Ferſtvandsfiſt af Karpeflægten. Cyprianus 
carassius. == Karudſedam, en. Dam, 
hvori Karudſer ere fatte og opelſtes. 

Karve, en. ud pl. det norſte Navn p. 
BRummen. — Rarvekatge, en. et Slags 
Brad med Kummen i. 
: Karve, v.a.1. [ISv. karfwa. E. carve. 
N. 6. karven.] 1. ffære. Kidſer ell. Sku⸗ 
ver i. 2. ffære i ſmaa Stykker. Ar Farve 
Tobak. (norſt.) = Rarvebræt, et, Bræt 
til at farve eller ſonderſtere noget paa. 
Rarvekniv, en. Kniv, fom dertil bruges. 
Tarvemeerke eller — os 
merke, Navnemærfe i &t. for Underffrift. 
(Moth.) Karveftof, en. — eller 
Kieceble, til at ffære Mærfer I om noget, 
man vil erindre. At. ffrive p. Karveſtok⸗ 
ken. ”Har alt et x for u paa Katveſtok⸗ 

kaſte (flænge) noget p. Gulvet. — fest. Ben firevet.” Holb. (P. Paars.) 
, en. pl.-t. -Dynge, Hob. (fun Rafe 

brugei. i Ordet Kokaſe; men bruges t. 
andre lignende Bemærfelfer. i Notge; f. 
Cr. om em opdunget Samling af Ved og 
"Grene til Braatebrending, m. m.) 

. Raffelot, en. pl.-ter, et Dyr af Hval⸗ 
"Slægten, Physeter. NERE 

Raffe, en. pl.-r. [It.Cassa. $r. Caisse, 
Goth. Kas, Kar.] 1. en Lade, fammens 
følet af Bræder, t. at glemme ell. føre noget 
i. (jvf; Rifte.) En Bogkaſſe, Reiſckaſſe. En 
Rafje Bager, en K. Thee. 2. et Gkriin, 
hvori Penge giemmes; og deraf figurl. 3. 
de Penge man har i Beholdning. Hans K. 
ev I flet Tilſtand. 4. Penge, fom eve bes 
ſtemte og anvifte til et vift offentligt Brug. 
J. Cr. Brandkaſſe, Krigskaſſe, Stolekaſſe, 
Statekaſſe. Raſſebeholdning, en. den: 
Pengeſum, ſom er, el. bør findes I en K. 
Kaltebetient, en. den, fom enten foreftaaer, 
el. er anſat v. en offentlig Kaſſes Beſty⸗ 

RKaſſebog, en. Jegntabebog once 
en Kaſſes Indtægt og⸗ Udgift. affes 
mangel, en. Mangel i Kaſſebeholdningen. 
Kaſſemeſter, en. den, ſom foteftaaer en 
Kaffe; en K r. 
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St K. med en Steen, m. 

& 

for Hvalpe. 

Kaſſerolle — Kafte. 

Rafferoliden. plc. (Frangt.Y en £sk: 
berpande uden. Fodder, m. Laag, ſon hs: 
ges ved Madlavning. 

Kaft, et, pl. d. ſ. 1. Gierningen at fok: 
ZTærninger. I 

fomme cen i Xaftet 3: fane Seitighet å 
at fomme i Zæcd m. cen. "2. ber Xfficat, 
hvori noget fan kaſtes. F. Cr. et Steert: 
3. en hurtig Vending ek. Bevægelfe nå 
Kroppen. At giere et Kaſt i Dara 
4. ſaameget Græs eller Korn, fom fald 
mu een p. eengang. 5. det Antal Try, 

, der p. eengang faftes ud m. Gaandes, nsgt 
man tel; Yær om 4 Stokker. Isis 3. 
i Toſtillinger 3: 48 Stykker. 6. ſaaꝝ au 
Unger fom fødes p. engang. Et KafSik, 
Hvalpe. 7. fom adv. med przæp.i kk 
give fig i Raft med cen 33 indlade fig må, 
give fig t Færd, ti Strid med. £an fer i 
Raft (i Lang, i Seiſtob) med Bedrosrm. 
At komme i Kaſt med Fienden. 
Zaſtanie, en. pl.-r. den ſpiftlige rat 
af Raftanietræet. Fagus Castanea. 
Kaftanier foldes den f. Menneſter ufpiiø 
lige Frugt af et andet Træ. Æsenlas 2 
kaſtaniebruun, adj. bruun ſom Stafer 
modne Kaſtanier. Kaſtaniekartoffel. ca, 
et Slagé udmeeket gode og fine Kartefir 
maffanieolie, en. Dlie ſom preffes af Læ 
anier. 
RKaſte, v. ð. 1. (i ældre Skrifter 
Bibeloverſettelſer forekommer * 
aſi for; Faftet.) [ISL kasta.] 1. sæ 
noget hurtig Fart gieunem Luften, ifær nm. 
fri Haand. At fatte en Steen. Xe Ex 
m. Stene. At kaſte fit Gevær fra fa. E 

a) om Aleder, fom man i Skunding toget 
paa. At Fafte en Morgenflæbdning p. &e, 
er Terflæde om Halſen; kaſte en Krabe 
om fig. ”De kaſtede et Purpurfiæde så 
has.” Johan. 19.2. b) At kaſte, lt 
cen Fafte (fætte) i Fængfel. 2. fee 

" af, afføre fig, aflade af bruge. (Com Kl⸗ 
der.) At kaſte fin Irsie, fin Kiele. R 
kaſte Parykken. 3. lade fonte. 1 
Bob, kaſte Anker. 4. mifte v. en | 
Beſtaffenhed, fælde. Hiorten Pafler Sad 
kerne. At kaſte Fiædrege, Haarerne. 

fle Stra⸗lc 

7. hugge om, 
Kornet p. Marken. — ſigurl. 
til at forlade, Fienden blev kaſtet 
fine Stillinger, Fodfolket bles 
Rytteriet. 8. opføre, tilvgibrlage 
Gravning. Af kaſte et * 
Vet. De kaſtede en Ga + Sells. 
9. fye fammen, fre i. At Fafte te Sarke 
Tel ſammen; kafte Xomeree å en Sige 
10. føde, fade "Inger ” Lunden, far fle 

Osſaa sir Dee, We 
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ide. Koen har kaſtet. Golding.) ft. 
el. iſer om Sypnets Anvendelſe: vende, 
rende. At Fafte et Blik til een; kaſte 
i en Bog; kaſte et mildt Øie til cen. 
aa t andre ſigurl. Bemærfeclfer om nos 
, ber udfsres ved hurtige Vevegelſer. 
Er. At kaſte Tropper i ef kand. San 
Rytteriet kaſte fig p. Fiendens hoire 
i. 12, rezipr. kaſte fig. a) At Fafte 
paa Sengen. At kaſte fig (3: vælte. 
i Sengen. Raſte fig p. en Heft, i <n 

id (flige hurtigen il Heſt, i Baaden.) 
ſte fig ind I en Foſtning. ſ. Ro. 41.) 
Fafte- fig op (fætte fig op) imod Øvrige 
on. At kaſte (give) fig under eens Her⸗ 
somme, bb) absol. Zræet.Fafter fig I: 
er ſtieevt. Øllet har kaſtet fig 3: ev 
set forligt. 13. med Præpofittoners 
te af. Seſten kaſtede ham af: At kaſte 
Bro af ax afbryde den, Tærfferen har 
ter af (eller rettere: affaftet) d: er 
dig med at kaſte Kornet. At kaſte af, 
vis Bevægelfe i Dands. Raſte af fig, 
e Fordeel, indbringe, Denne Poft kaſter 
: meget af fig — Raſte noget bort, 
e det forfomme af Uagtſomhed; eller 
te der hen ſom unyttigt. At kaſte Penge 
t da: give del ud til Jinytte.- »Han 
au iftte mere fine Penge paa af være 
ber Tag med. hende; men kaſter dem 
rt for at komme ſenere til hende.” Nahe 
FS (D. Zilft. X. 6. 797.) — At ka 

ev cen m. en Steen. Graven blev kaſtet 
er 32 opfyldt, — At kaſte fig hev, fris 
igen give fig t ringere Kaar, i et yd⸗ 
gende Forhold. — At kaſte Folk ind i 
beleiret By. (f No. 11.) At kaſte en 

i ind paa begge Sider I: indgrofte den, 
kaſte om. At kaſte gen om (3: omkuſd) 
Gulvet. At kaſte et Blad om (i en Bog.) 
kaſte gm, neutr. for: fafte od pm, 
maftede om, hvem der førft fulde døe. 

kaſte om fig m. Trudſler, m. Skields⸗ 
», med fore Ord. — kaſte pp: egentl. 
t Kornet er kaſtet op p. Loftet. uegentl. 
kaſte et Ord op i en Ordbog. neutr, 
kaſte op 4 cm Bog (blade efter, lede 

cv.) At kaſte (grave) en Dæmning, 
kd, Sfandfe op. nentr. og absol. Af 
fe op 2: ſpye, bræfte fig. — Kaſte over, 
Fafte en Øteen over Taget. Raſte en 
wype over ſig. At Fafte noget over Pas 
terne (f. at ſtiule dem.) Pøbelen Faftede 
m over m. Skarn. —Fafte paa. At kaſte 
rppern paa, Klæderne pag fig 3 iføre fig 
m haftigen. At kaſte Foragt, Had pag 
ne De kaſtede Skylden paa ham (gave 
m Sktylden.) — kaſte til. At kaſte til 
nm. en Steen. At kaſte Graven til 2: 
(de den m. Jord. — kaſte ud. At ze 
rave) Vandet ud af en Dam. At kaſte 
n ud af Huſet (5: lage, drive ham ud.) 
in maatte lade ham kaſte ud 9, Rettens 

⸗ 

Middel (om en, ulovlig Opfidder ed. Be⸗ 
boer.) ⸗Raſtebold, en. En Bold, ſom 
faftes -fra Haand til Haand.  figurl, At 
vær Lykkens K. 3: friße mange Lokkeſtif⸗ i 
fer. »Den betrygger en Nation, for pt ' 
blive — en foragtelig Kaftebold,” Engels: 
toft, Raftebro, en. bevægelig Bro til 
at fafte over em Flod eller et Vandffed. 
Kaſtebul, en, st Slags Bul ell. Livſtykke, 
fom fortil er aaben, (B. S. O.) Raſte⸗ 
foſte⸗, et. 7— ler, ſom fodes i utide, (8. 
6.9.) aſtegarn, ef. Garn, fom fæns 
fer i sen, for at fange. Fiſt; Scenkevod, 
Bundgarn, Kaſtegeven ſ. Aaftefpyd, . 
—— Kaftegede, et. &.fom uds 
aftes af Skibet i Havensd., (Moth.) Bas 
ſtekappe, en. Kappe, fom er vid, at 
dené ene Flig fan kaſtes over Skulderen; 
Slœngkappe. KRaſtekiep, en. 1. egentl. 
en Kiep uden Værd, ſom man ikke ændfær 
at kaſte bort; meft i den Talem. At vætes 
ert K. ad: en ubetydelig, ringeagtet Perſon. 
Jeg vil itke være hane KH. 2. et Slags 
Mopſter I Bøvuing, færd, i Dreiel, kal⸗ 
deg Kaſtekiepo⸗Monſter. Kaſteklæde, ct. 
Klædemon, ſom man hurtig kan fofte over 
fig; f. Cr. et ſtort Tørklæde, Raſtekrog, 
en. Krog, ſom udkaſtes efter noget, eller 
hvarpaa noget. kaſtes; f. Er. i et" Slags 
Ringſpil. Käaſtekolle, ey. Stridskolie, 
(om faftedes mod Fienden. (Moth.) Kar 

eline, en, ct Reb, en Line, ſom udkaſteq 
efter noget. Raſtelo, en. Afdelingi 2oen, 
hvor Koruet kaſtes. (f. Fafte, 6.) Rafter 
net, et. Net el. Garn, ſom kaſtes over f. 
at bedæffe el. fange noget. Raſtepiil, 
tun. Piil, fom kaſtes af Haanden. Ra—⸗ 
fteplads, en, Sted, hvor noget henkaſtes. 

aſtepos, en, til Skibs: en Vandſpand, 
[om hænger I Reb; til at droge Vand og 
af Havet. (ivf. Stangpes,) KReaſtered⸗ 
ab, et. d. f. ſ. Baftetøi, Raſteruſe, en, - 

Ruſe, ſom nedfænfes i Vandet; möodſate 
Sætterufe, Rafteftige, en. Stive, form 
kaſtes til Maals.  - Rafteffovl, Bafter ; 

fle, en. Skoͤvl el. Stuffe til at tage "|. 
naget med; f, Er. Korn.  Kafteffygge, en, 
i Maleri og Perfpegtiv: d. ſ. f. Slagſtygge. 
Reftefpyd, et, &. ſom fafteé af Saanben 
mod Fienden. KRaſteſteen, ſ. Slynge⸗ 
ſteen. Raſteſtige, en. Stige, ſom tales 
op ad noget for at hænge faſt; Rebftige,. 
Kaſteſom, en, et vift Slagé Strædderførmn, 
Kaftetræ, et. Et Stykke Sræ, hvormed 
Bevægelfe v. Kaſfning fremmes. Raſte⸗ 
troie, en. hos Bonder: en Troie uden 
ERrmer, ſom Karlfolk bruge, og under Ars” 
beidet kaſte af. Kaſtetoi, et. en Ind⸗ 
tetning af Reb, hvoraf man betiener fig 
f. at kaſte Heſte til Jorden. Kaſtetor⸗ 

klæde, et. ſ. Kaſteklede. Kaſtevaaben, 
ct. Ethvert Vaaben, der af Haanden, og 
blot m. Segemeté Kraft, kaſtes mod Fien⸗ 

AJ 
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Kaſtedind — Kat. 

"Den. KRaſtevind, en. pludſelig opſtaa⸗ 
ende og heftig' Vind; Vindſted. aftes 
vinde, en. Indretning til at ſpinde Sfibés 

"BEG 
Kat — Kegle. 

. t . . 

Kat, — Ratning, en. Stermingen et ket 
EXx. 1. hj Katalog, en. pl. Cat 

Xatehet, en. Patedbifere, — 
arn pan. aſtevod, et. d. ſ. f. Bas ſ. Catechet, ꝛtc. 

Rafteværge, et. Kaſtevaaben; Katheder, et. f. Catheder. 
fær Kaſteſyyd. => KRaſten, en, ud. pl og - Ratholik, katholſt. ſ. Catholit, cetbelj 
Kaſtning, en. pl.-er. Gterningen at fafte. Rave, v.n.1. biæffe cl. ſtrige fom a 
En beftandig Venden og Kaſten. Kornets 
Raſtning. 

1. Kat, eu. pl. -te. IJtl. Kotir. E. 
Cat.] i Naturhiſt. Navnet p. en Slægt 
af Pattedyr, hvis Arter alle hore til Rov⸗ 
dyrene; men bruges i Alm, fun om den 
Art, fom er et beklendt Huusdyr. Felis 
Catus. Huuskatten. At kiobe RKatten i 
Gæften 3: klobe noget ubeſeet, uden at 
tiende det. At være faa kied af noget, ſom 
Kat af Sennep. At forliges fom Hunde 
og Katte. pan ſtal ikke faae den K. i min 
æt (han ſtal ikke narre mig.) pan 'flaf 

Holde mig en K. i Solen (iffe have giort 
bet uftraffet.) =a) Katblok, en, til Skibs: 
et Slags fvære, treftivede Blokke m. Jern⸗ 
hage. Xathage, en. En ſtor Jernhage, t. 
at lægge Ankeret op med. Xateft, n. s. 

en Plante, Malva rotundifolia. katryg⸗ 
et, adj. faldes et Skib, hvis Dæk er buet. 
atugle, en, et Slage flor Ugle. Strix 

passerina, ”En fæl Katugle man p. Zas 
get ogſaa fade,” Holb. (Y. Paars.) Bats 
unge, en. f. Kattekilling. Fatøiet, adj. 
fom har graa eller: guulladne Øine, llig 
Kattens. — b) Katteart, en. 1. Art a 
Katte. En god KR: 2. Kattens Natur, 
Kattenatur.  XAattebyld, en. Edderbyld 
p: Fingerenderne. (8.6. O.) Rattefode, 
en. det, ſom Katte æde. VRattezguld, et. 
Gt Slags guul Glimmer. (8. 6. 2.) 
Kattejagt, en. Jagen efter Katte; Katte⸗ 
nes Sagen efter hverandre, figurl. I d. 
Sale: megen Stoi og Urolighed. Kat⸗ 

. fetilling, én. Kattens Unge” Ratteklo, 
en: Kattené Klo. KRatteknur, en. Kat⸗ 
tens fnurrende Syd, Kattenegl, en. f. 
Kartnegl.  Xaettepine, en. ib. 
i Gpeg: om den, fom øv i Knibe, i Forles 
genhed. At være i R. Katterift, en. 
Saar, revet af en K. (Moth.) katteſtp, 

adj. ræed f. Katte, ſom ei fan taale Katte 
i Nærheden. Ratteſtag, et. de lange 
og ſtive Haar om Kattens Mund. Bats 

. tefolv, et. Glimmer af Solvfarve. (Moth.) 
Karttetarm, en. ZX. aften Kat. Strænge 
af Kattetarmẽ.  Xattesie, et. Kattens 
Øie; Dine hos Mennefter af en graa el. 
guuigron Farve, At have BRattesine, ſiges 
figuri. om den, der feer godt i Morke. 

… 2, Bat, en. pl.-te. et Sæderbelte, ind⸗ 
vettet til at glemme Penge i; en Pengekat. 

3, Kat, en. Svobe af Tougdærf, m. 
ni cl. flere Ender, huorpaa der er Kauder, 
fom til Skibs bruges til Pidſtning. At faae 

Rat. Deraf: katte, v. a. 1. tampe m.en 

% 

4 1 . 

Mer, en Comfur. 

ges over Ilden. 

Tale og . 

Ræv. (BGrams Nucl. lat.) 
Kavet, adj. bagvendt, vrang, ex 

(Both; formodenti. et Proviadsord, bra 
Ravhaand, kavhaandet; f. Bei .) 
Kaͤvring, én. pl.-er, Brod, fom mt 
Gange bagt; tvebagt Brød, fom Zectal 
ker. (meſt brugeligt i Morge.) Deraf: Ses 
ringbred, et. 
KLedel, en. pl. Redler. [Jel. Ketil. 1. € 
Cetil. poll. og N. 6. Ketel. Skrives ei: 
Kicdel,] et rundt og dybt Kar af mrat 
flaget Metal, KI at koge i. Gru Mesfinst: 
el, Kobberkedel. En Vryggerkedel. Ide 

kedel, Kaffeekedet. KFedelarae, ca. i 
muret Hul i Skorſtenen til Sedler cg Ørn 

Redelbund, cen. Set 
ben i en Kedel, Saa fort ſom en K. (såe 
paa.) KRedelboder, en. den, fom goae 
omfring og beder gamle Kedler; ca Ke 
delflikker. Kedelforer, en. der, 
reiſer om f. at fælge Kedler og anire S: 
bers og Mesfingfar. Kedelgre, 
Greb eil. Hank af. Jern p. Kedelen, 
man bærer og hænger den. Bedelgrim, 
en. God, der fætter fig p. Kedler. (2, E 

f O.) Kedelgrube, en. d. f. ſ. Leddcern 
Redelhage, en. Gage, hvorpad en K. bar 

Keelbvælving, cs. 
%. f. ſ. Ruglehvælving. edelfobber, dt, 
funde Kobberplader, hvoraf Kedler gi 
BRedelfrog, en. et Slagé Kroge m. 
2, hvorved de kunne lœnkes op og nå, k 
at hænge Kedelen helt ell. lavt I Sterka 
Ren. Kedelſtee, ex. d. f. ſ. Kedeltrog 
(Moth.) Kedelfmed, en. 
ſom ffær gior Kedler. 
Vandets jordagtige Dele, form v. Sogri 
en bundfældes og fætte fig faſt i Said 
ærd., i dem, ſom have kaag. 
fromme, en. d. f. ſ. Pauke, Mœrpartke. 

Kegle, en. pl.-r. [G. Keal, Kaylke, 3. 
Kegel.] 1.1 Mathematiken: ef Segrms, det 
opfommer naar en retdinklet Zriengel Ivar 
fig om fin Xre. Conus. 3 det ti 
om Legemer, ber nærme fig denne 
2. ni kegledannede Træftoitér, boenfir 
man t Keglefpil kaſter med n 
ſpille Regler. Gt Spil Teglet. 32k 
Striftftøbere og Bogtrykkere: Sen Ftirferi, 
fom udgisr de ſtodte Bogſtavers pole = 
Keglebane, en, den ,” beer maa fø 
lev Kegler, m. den tilbsrende In | 
* uffet K. ſigurl. — my 
ebane. At gage p. Kegeben. 

lebord, et, Bord, indratet SI æt forlk 3. 
med ſmaa Kegler. cl, en. 357" 
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fe, hvormed man kaſter efter Keglerne. (meſt i Almueſproget) ofteſt for: ubehen⸗ 
glebræt, et. B. hvorpaga Keglerne op⸗ big, klodſet, ikke haandnem. (Fr. gauche.) 
ese. kegledaunet, adj. ſom har Skik⸗ ſ. kavet. 
e af en Kegle; coniſt. Kegleform. Kekke, v.n. i. ſtrige fom en Gaus. 
coniſt, kegledannet Skikkelſe. egs ”Den Gaas, Hovedet er af, kekker ikke 
sve, en. pave, hvor der er en offentlig mere.” Ordſprog. — Retten, en. ud. pl. 
zlebane. Keglerciſer, en. den, fom Gaaſens Roſt ler Skrig. 
egleſpil fætter de faldne Kegler igien p. Kelp, en. (et ſtotſk Ord.) Tangafte. (f. 
es Plads. K eglefnit, et. i Mathes bette O. ligeſom: Tangbrænder, Tangs 
tiken: viſſe Affnit af en Kegle (1.) brænding, 0. fl.) 
fio conica. Kegleſpil, et. 1. Spil Keltring, en. ſ. Kieltring. 
Leg m. Kegler. 2. Kegler og Kegle- Kere fig, v. rec. 1. Ut kere fig om nos 

ſel, ſom høre ſammen til et Spil. get, bryde fig om, ændfe, agte efter. (Kun 
glefpiller, en. den, ſom er i Færd med i dagl. Tale, X. 6. earian. Kere fig i den 
pille Kegler, el. den, ſom glerne og jydſte Dialect derimod: bedres efter Syg⸗ 

mligen fpillerdette Spil. En god, flet K.“ dom, forbedre fine Kaar.) ' 
Kegle, v. a. 1. flable op i Kegleform. Kerſei ell. Kirſei, et. Gt Slags tykt og 
Fegle Tarv. (Moth.) tæt vævet uldent Toi ell. Klede. 
Keigbyld eller Kiægbyld, en. pl.er. Kerte, en. pl.-r. Lys, Fakkel. (foræls 
Ibid, Halsfiſtel, Knude I Halſen. (ſ. det. Ohlenſchl. i Iylland for: Syfeftage.) 
æg.) . |. IIJsl. Kérti. (kévir, opreiſt.) T. Kerze.j 
Krile cl. Keilgaas, en. et Slags Vilde Deraf: Kertemiſſe, n.s. d. ſ. ſ. Kyndel⸗ 
af. (Moth; der ogſaa har vw. n. at keile, mig .  Berteftot, en. En hol Lyſeſtage. 
ite Halſen for at fee fig om, ſom en, oth.) Kerteſvend, en. Hofſvend, 
idgaas.) ofbetient, Hofjunker. (foreidet.) 
Reife, v. a. 1. I[Ssl. kiosa.] vælge, Kertel, en. ſ. Kiertel. F 
are, udkaare. (forældet.) At keiſe een til Ketſer, en. pl.-e. 1. Redſtab til at 
inge, til Arving. Vedels Sara 170, 453, kaſte Fiæderbold. 2. et Slags Fiſtegarn 
Keifer, en. pl.-e. den hoieſte Verdig⸗ eller Ruſe. (€. eateber. I. Kesfer.). 
dog Ærestitel, ſom tillægges Negenter, Rid, et. pl.d.f, Gedens Unge. ”Lam af 
"vælges, krones til Keiſer. cz Reiſer⸗- Faarene, og Rid af Gederne.” 5 Moſeb. 
mme, et. de Riger og Lande, ſom en K. 14. 4. (Gedekid. 1 Mofeb. 27.9.) > Xids 
rſter over. Reifergylden, en. En Mynt find, et. Skindet af en ung Ged. Kid⸗ 
Evtykland, Keiſerkrone, en. Kronen, ſtinds Handſter. 
n Keiſere bruge, el. hvormed en Kkkrones; Kied, adj. ſom føler Ulyſt, Lede v. Her 
url. Keiſerveerdighed. Keiſerkroning, over noget. Kied af den idelige Gienta⸗ 
. Handlingen, af en Keiſer krones. kei⸗e gelſe. Kied af at leve, af Livet. — Riede, 
løs, adj. fom ev uden K. fom mangler en. nd. pl. Kledfomhed, Lede. (ſielden.) 
K. (Ovitfeldt.) KReiſermagt, en. M. kiedelig, adj. ſom kieder, volder Kiedſom⸗ 
m følger Keiſerverdigheden. Keiſer⸗ hed, —, kiedſom, adj. pl. tiedſomme, ,og 
øde, et. en Gammentomft, ſom Keiſere kiedſommelig, adj. ſom vokker og unders 
Ide. " Keifernavn, et.” N. og Titel af holder Kiedſommelighed. Det er et kied⸗ 
eiſer. Reiferpibe, en. Et Glugé lange fomt Liv, han fører. At være Fiedfommes 
er⸗ Tobakspiber. (Baggefen.) Keiſer⸗ lig. i fin Tale, En kiedſommelig Sinds⸗ 
t, en. kaldtes tilforn (f. Ex. hos Hvit⸗ ſtemning (ſom medforer Kledſomhed.) — 
idt) den romerſte Ret. Reiferrige, et. Riedſomhed, Kiedſommelighed, en. ud. 
f. ſ. Keiſerdomme. KReiſerſunit, et. en pl. 1. den Tilſtand i Siælen, da man 
s Operation i haarde og umulige Fodſler, føler Ulyſt og Utilfredshed m. fig ſelv eller 
Baruet udſtœres af Moders Livs fæds m. fir Selſtab, da Sicelens Virkſomheds⸗ 
inligen dog forft efter Moderens Død. drift enten itke, ell. paa en urigtig, util⸗ 
eiſerſtad, cen. den Stad, hvor en Keiſer ſtrekkelig Maade er ſyſſelſat. At føle K. 
te fit fædvanlige Ophold. KReiſervalg, fordrive K. 2. den Beſtaffenhed, at være 
. Gandlingen, at vælge cen til Keiſer. kiedende el. kiedſommelig. Selftabetz K. 
eiſerverdighed, en.” feiferlig B. At BKiede, v.a.1. foraarfage Kledſomhed. 
ttage, ophelee til Reiferværdigheden. Hans Selſtab kieder mig. En kiedende 
z Beiferinde, en. 1. en Keiſers Xgrefælle. Samtale. ”Jeg vilde gierne vide, om der 
et Slags ſtore Pærer. — eifer ig, adj. er nogen Lov, fom forbinder Folk til at 
m tilfommer, tilhører en Keiſer, hans fade fi fiede af kiedſommelige Naboer.” 
ærdighed, Stat og Hof. .… RNahbef. — kiedes, v. n. pass. og kiede 
Keite, en. dén venftre Haand. — Deraf: fig, verec. føle Kiedſomhed og Ulvſt. Jeg 
eithaand, en. det ſamme. keithaandet, kiedes v. hans Vidtleftighed. ”I Siclens 
1. ſom helſt og bedſt bruger den venſtre Evighed er Tiden, ſom du Fiedes ved, fun 
aand. — keitet, adj. egenti. d. ſ. men br. ſom et Btænt i Havet.” Evald, At kiedes 



Kiebe — Kieltring. 

ved Livet, kiede fig ved en Forretning, i 
eens Selſtab. 

Kiede, en, (Catena.) ſ. Kiæde. 
. Rielder, en. pl.-e. [AA.S. Cellare. T. 
og N. S. Keller.] et indrettet Rum, 
Aflukke el. Bærelfe i den underfte Deel af 
et Huus, enten ganſte eller tildeels under 
Jordens Overflade, fom benyttes, enten 
til at giemme noget t, ell. til Beiboelſe. At 
lægge Brænde, Ol, Vlin i Kielderen. En 
hvælvet K. At boe i eu K. Urteboden er 
i Rielderen. Huſet ev foruden Kielderen 
(Kielder⸗Etagen) tre Stokvcerk heit. En 
VBiinkielder, Ølfjelder, Brendekielder, ꝛc. 
En Jordkielder 3: en i Jorden, eller i en 
Bakke gravet K. En Fanberielder et un⸗ 
derjordiſt Fengſel. == Rielderdreng, en. 
D. ſom ſtager el. tiener v. Udſalget i en 
Biin⸗ cl. Olkielder. Kielderfolk, n. ». 

1. Folk, ſom boe til Leie i en K. Riel⸗ 
Åecfødning, en. den, fom er født ell. op⸗ 
født ien Kielder. (Dluffen om Brendf, 
78.) Rielderhals,'en. Trappe, Neds 
gang fra Gaden el. Gaarden til en Kiels 
der, hvorover er indrettet et Slags Tag 
el. Stuur. Rielderhul, et. 1. tufthul 
Uen Kielder, i Stedet for Vindue, 2, ct 
lidet Aflükke i en K. Kielderkone, en. 
En Kieldermands Kone, ell. en Enke, ſom 

. Doer 1 en K. Kielderlem, en. Lem ell. 
Falddør.f. Nedgangen til en K. Kiel⸗ 
dermand, en. En Mand, ſom beboer, boer 
til Leie i en Kielder. KRieldermeſter, en. 
den, ſom har en betydelig Viinkielder un⸗ 
der Opſyn. Rielderpige, en. i Verts⸗ 
huſe: den Tieneſtepige, det ſtienker Drik⸗ 
kevarer for Giceſterne. Kielderpoſt, en. 
Sp. hvorved Bandet poſtes af en Kielder. 
Kielderrum, et. Rum under et Huus, 
indrettet til Kielder. KRielderſtriver, en 
den, ſom f. Er. ved Hoffet fører Regnſtab 
over Viinkielderen. Kielderftue, en. 
1. Stue i Kielder⸗Etagen. 2. Skienkeſtue 
Å ef Vertshuus. Kielderſump, en. For⸗ 
dybning i én fugtig Kielder, hvor Bandet 
træffer " til, og hvorfra det poſtes op. 
Rielderſvend, en. 1. Gvend ell. Tiener i 
en Biintielder. 2. d. ſ. ſ. Kieldermeſter. 
(forceldet Kieldertrappe, en. T. ſom 
gaaer ned til en Kielder. KRieldervinde, 

en. En Indretning, beſtagende af fo Treer, 
fammenfølede med Tyvarſtykker, hvorpaa 
man lader ſtore Zender og Fade glide ned 
i Kieldere. (Moth.) 

Kielen, adj. ſ. kiælen. 
Kielte, en. pl.-r. et Slags 

Der cl. Kaner. ( Norſt.) 
Rieltring, en. pl.-et. [Sv. Kaltring.) 

1. en Prakker, Stodder,; Landlober; cen, 
der hører til Udſtuddet af den ringeſte og 
laveſte Almue, 2. cen, der i fin Tenke⸗ 
maade og Opførfel viſer fig fra en flet, 
gemeen, nedrig Side; en Bedrager, flet 

ꝑ 

ſmaa Slee⸗ 
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"558 Kieltting — Kiende. 

Karl. IEfter Muͤller er "Srantbærd 
af en Rieltring den, ſom felv inges Tier 

" "dom har og derfor er tilbsiclig fil et i 
gribe fig p. Andred.” Det fidke Boecr 
forencé dog ikke nodvendigen med Dri: 
men i Almuens Sprog og dagl. Zat: 
Kieltring (at blive til en Bielterma) ; 
den, ſom ſaaledes forarmes, at kant 
fan fvare hvad han Kal, cl. betate ts 
han fylder.” Kieltringer kaldes pal 
Iylland de ſaakaldte Natmæœndafolt. Is; 
ville udlede Ordet af det gamle Beri 
en. ringe Huusmand, Huytfeboer. (Køl 
karlir. Kongeſpeilet. S. 327.) T. Ser! 

fer. E. cottager. Man funde frais 
det. ſvenſte -kålta, overhænge, trezle 
åd. figurſ. et Slagt meget fråaa Krot 
tvcbatfer, ſom i Alm. fælger efter 22 
(B.6.D) [Det bruges I endeel 
menfætninger, f. Er. Feltri ; 
(efter Kieltringers Skik og Art), 
tringlevnet, spaf, ⸗fik, sungej pac Bid 
tringviio; men aldrig i den ædlere SE 

1 Kiende, en. En liden Deel, ganſte ie 
Det ev en Kiende for fort. »En Ain 
Gunl til Brødet, det faaee J, er 
maage.“ Ohlenſchl. (Helge.) 2. DOgisa tå 
Tiden: børen Kiende, en life Riend. (? 
Xale,) ”Det ffutde de betænkte ca Zies 
for; nu er det alt f. Kilde.” ØBL (fle 
Sarl.)— Kiendemaal, ef. anfererfangk 
i famme Bemarkelſe. 

2. Kiende, et. Mærke, Tegn, ſandichz 
Middel, hvorved noget kiendes cO. gin 
kiendes. At tage K. paa cen. (Cicta: 
bv. ar tage K. af voget. "Man fan i: 
tage Kiende af det, hvorpaa der ilt: 
fat Mærke," Måler.) At lægge ef X.i 
Bog. ”Riende p. en beſtemt Chrogel i 
tion”. S. D.= Riendemærte, et. pi. 
b. ſ. ſ. Kiende. færd. et udvortes Aier 
el. Klendetegn, ſom gives en Ting, ie 
den et gar af Naturen. At fætte 
mærke paa noget. ”Dan fog den Steen —& 
opreiſte der til et Kiendemærke,” 2 le 
"28. TMindesmærfe.) ”Riendemærke po 
holder fig til Merke, ſom Riendetege 
Tegn. Man feer paa Market, brat 
betegner; og flutter af Riendemærtet, 
Tingen er,” Y. E. Måler: Tiendeteg 
et, pl d.f. Kiende, hvorefter man 
ftiller fig ell. dommer /om noget; ſerd. ål 
Kiende, ſom Tingen har af Naturen, ſes 
er grundet i dens Natur. At damme fk 
viffe Klendeteggn. Det er et TK. pan 
god, fært Heſt. »Keiſeren lod hen tat 
tage m. allé Rienderegu p. Maude og bø 
agfelfe," Wandal, »Kiendetegn er et 
hvoraf noget far ſluttes. ver ct tegn 
umiddetbar væffer Foreftiling om Må: 
tegnede, er det intet Tiendedrgn, Mn 
itfe Tankernes Kiendetegnz mn Xi 
Tegne” Mule * 

NA 
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RKiende. 

ende, v. 2.2. ISel. kenna,] 1. have 
delig Foreftiling om noget, ſaaledes, 
an veed dets Beſtaffenhed og Egenſta⸗ 
eIH. ſaaledes at man fan ſtielne det 

indre Ting. At kiende mange Planter 
eres Egenſtaber; at Fiende de ſtade⸗ 
fra de uffadelige. At Fjende hvidt fra 

At kiende cen noie; kiende cen af 
on (vperſonligen), af Ubſeende, af Navn 
pave hørt sen nævne, omtale, ”pifto= 
tærer os at Fiende mange Mends 

red, fom vi hverfen kunne forftaae, 
egribe.” P. E. Midler. Jeg har Fiendt 
fra min Barndom. Jeg kiendte engang 
eſonderlig Mand. Jeg lærte at kiende 
p. min Reiſe. (Bed en hyppig og util⸗ 

lig Sprogfeil fætter man i lignende 
eritaader Objectet foran Infinitivet : 

færte ham at Fiende.) Barnet har 
: at Fiende Bogftaver. Det er mange 

fiden vi læcte at kiende hinanden. 
zi lærte ſnart at fiendes.” Ohl. Hakon 
80.) ”At Fjende haren mere ubeſtemt 
vadning, end at fatte, forſtaae, begribe; 
vet bemærfer i Alm. at kunne danne fig 
(meer eller mindre tydeligt, fuldftæns 
t, tilftrætteligt) Begreb om en Gien⸗ 
1d. — Man fan Fiende noget uden at 
ftaae det; men. Yngen Tan forftaae 
, han ikke Fjender.” Muller. — At Fiende 
noget, Fiende til cen, er deels d. ſ. f. 
idez deels bruges det for: have Erfaring 
, vide af at fige. per Fiender man fun 
: til Jis og Snee. 2. mærfe, bemerke. 
eft pass. lade fig tilſyne.) Der kiendes 
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én Nod, Mangel p. ham. ”Aerede her - 
te käendes det iffe fielden, at der ere 
ste,” 0. f. v. Mynfter. Prœd. 1823. 280.) 
mindet def, man tilforn har kiendt; 
nkiende. At Fiende een paa Roſten, p. 
ingen. Jeg Fiendte hende, faafnart jeg 
e hende. - Gan er-let at Fiende ved fin 
vnderlige Dragt, 4. vedgaae, tilſtaae. 
kiende fig ſtyldig, kiende fig ar være 

1 noget fyldig. At kiende fig ved noget, 
noscere. (jvf. vedkiende fig og kiendes 
d.) ””Den, ſom Fiender fig ved Fæet.” D. 
VI. 17.8, "Ingen vover af kiende fig ved 
ſaaledes bandiyſt Mening.” Rahb. (D. 

, V. 36.) . 5. dømme, affige Dom. ”Dg 
refter Fiende og domme, fom de agte at 
rfvare.” D. Lop I. 5. 20. "Han, min 
ommer, har mig et fra Livet Fendt.” 
uſter. Retten kiendte ham ſtyldig. At 
inde i en Bag. “Thi kiendes for Ret” 
Domsfermular. ſ. paakiende, tilkiende, 
iderkiende. (Bemerkelſen: lære, under⸗ 
fe, er forældet. “Gud os fin Bille 
endte,” Kingo. "Mød kiender nøgen Keene .- 
ſpinde.“ Ordſpr.) == Fiendelig, adj. og 
lv. ſom fan kliendes, fom lader fig kiende, 
Wille fra andre ding; mærkelig, for: 
emmelig. Riendelighed, en, ud pl. 

ø 

v 

Kiendelighed — Kiendsfag. 

Beftaffenheden, at være klendelig. (BB. 6. 
O.) Riendelfe, en. pl.-r. 1. en Dom, 
ber affiges i en Gag om en vig under Gas 
gen opkommen ſtridig Poft, førend den 
egentlige Dom fældes, ,2. en'Dom af Vold⸗ 
giftemænd ell. andre, ſom et' ere egentlige 
ommerc. 3. en Afgift (forældet.) 

Penge, ſom enten betales I Straf for Over: 
trædelfe af Vedtægter ell. anden ubetydelig 
Ferſeelſe, ell. til Vederlag for en modtaget 
Tieneſte. At betale en X. til de Fattige; 
give nogen en K. for hang Umage. — 
Rienden, en. ud. pl. det, at tiende noget, 
— Riendeevne, en. Evne til at tiende, 
tydelig Foreftilingéevne. "Den menneſte⸗ 
lige Kiendeevnes Natur,” A. Ørfted. (Eu⸗ 
nomia. MH. 279,) '"Riendelyft, en. Leyſt, 
Attraa til af kiende noget. ”Da intet mere 
felfter min Riendelyft, end det Originale,” 

299. 

der, en. pl.-e. den, fom har en tydelig 
Foreftiling om noget, har Forſtand paa 
noget, En BK. af Oldſager, Malerier. 
(Deraf: Kiendermine, en. At give fig en 
EK. Vienderoie, et. At fee noget med 
Kienderøie.) — Riending, en. 1. Kien⸗ 
den, Kundſtab. (Deraf: Landkiendin 
Moth. Bogftevtiending. Sorterup.) At 
have K. af Land, til Skibs: at kiende af 
Kyſternes Udſeende, hvilket Land mar har 
for fig. ”Af gamle Mærfer tag nøte Kien⸗ 
ding.” S. Blicher. 2. en. Betiendt. (Hol⸗ 
berg.) ”Han tør ikke blues derved Hos fine 
Kiendiuge.“ Bib. af 1550. &ir,30, — Riens 
dingsflag, ct. Flag, ſom et Sklib fører, for 
at vife hvilten Nation det tilhsrer, eller 
hvor det har hiemme. i 

Kiendes, v. nn. pass. vedſtaae, vedgaae 
at man kiendes, vedkiende ſig, erkiende. 
Han vil ikke kiendes ved fin fattige Slægt. 
At Fiendes ved fin Eiendom, kiendes ved 
ftiaalne Koſter. Hun kiendtes ved det, da 
hun faae det. (Tilforn ogſaa uds præp. 
ved. At kiendes Gierningen 3: tilftaae. 

Kiendeføn, cn. Go, fom er avlet uden 
for lovligt Xgteſtab; naturlig Søn. (forts 
ældet.) »Kongens Riendeſen.“ Bording. 
II. 172, [Formodentl. af v. a. Fiende, og: 
m. Henfyn til Vedkiendelſe elleve Adoption 
af en ſaadan Son. jvf. Isl. Kenningar- 
son. . 

Viendetegn, et, ſ. Kiende. — 
Riendsgierning, en. pl.-er. En Gier⸗ 

ning, hvorom man har vis og tydelig 
Kundſtab, ſom ligger klart for Dagen; 
haandgribelig Gag; Factum. 'Ém… 

Kiendsſag, en. d. f. f. Kiendegitrni . 
”SBitterlige og Riendsfager.” D. Lov. I. 6. 
22. "Bi kunne holde os til den afgiorte 
Kiendsſag, at diffe Bygningsværker uden 

.&vivi ere de eldſte Monumenter.” M. 

N 

4. 

kiendenein, adj. ſom let klender 
Advortes Gienftande. (V. S. O.) = Bien: 

sø 

% 
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"6. O. Fæphei, af Jél. Kapp.) 

Kiendſtas — Kierne. 
i 

Kiendſtab, et. ud. pl. 1. det, at kiende 
eler Perſoner; iſer Kundſtab om 

Pexſoner v. Omgang. At have B. til en 
Sag. Jeg har iffe meget K. til ham. ft 
»Koͤrt var mit Riendſtab fun til dine 
Brødreg” Ohlenſchl. (Hakon J.) At komme 
K. med cen. 2. Perſoner, fom man Å 

kiender (Beklendtſtab.) Jeg har intet, et 
vidtløftigt K. der Buen. Cen af mit K. 

Kiendt, adj. v. druges baade ſom egentl. 
partic. af kiende (jeg har kiendt ham læns 
ge), og ſom adj. for bekiendt. At være 
vel kiendt i et Huus, i en Egn. 

Riep, en. pl - pe. [Isl. Képpr.] en 
a 

560 Liernehuus — Lilde. 

Huus paa en flor Avlſsgaard, hvor Sierra 
ell. Kierneverket er. i 
Kierneverk (ander v. Fierne.) 
ang, en." En Stang, forfoncet i Gri 

m. ef Bræt med Puller i, der flebes op: 
ned i Kiernen. Kiernevinde, cn. Si 
cd. Indretning, hoorned KieracRanger | 
tere bevæges. (8. 6. O.) 
Kierne, en. (Frugtfiærne.) ſ. Diærn 
Kiertel, en. pl. Riertler.  foamssz 

Dele i dyriſke Kegemer, der tiene å >» 
Verdſters Affondring : f. Gr. Spottera 
Sedkiertler, o. fi. — Ri d, es. B 
i Halſen, Hævelfe i Halskiertlerne. Strun 

B. S. O Stav, ifær t fistte fig ved, en Stof. (VB. S. O. Riertelhævelfe, cs. ø 
(jvf. Stof, 2. *RKiep var den almindelige furlig Hævelfe ĩ Klertlerne i cen ml! 
Benævnelfe p. det Stykke Træ, der, f. Cr. gemaͤdeel. Kiertelknude, en. Cru 
fom en tynd Green, berodet fine Sideſtud, 
begvemt funde føres i i Haanden. — Ogſaa 
til Vognhiul og Redſtaber kunne Kieppe 
bruget.” Miller. ſ. Vognkiep.) At gaae v. 
Kiep, flette fig p. en Kiep. En Dafjelfiep. 
an er voret fra Riſet til Rieppen. ”Der 
hører en ſei Kiep til en. træde Ryg." 

rdſpr. S 2) Kiepheſt, en. Kiey, ſom 
Børn ride paa, i St. for en Heſt. ſigurl. 
en vis Gienſtand, ſom een har megen Kicer⸗ 
lighed for, ell. idelig taler om. ”Enhvæ KR 
menneſtelig Rotter rider iglennem Verden 

. fin læregne Kiepheſt.“ Bagg. (Labyr. I.) 
ep øi, adj. overmodig, ubeffeden. (I V. 

RKiep⸗ 

for, en. de to Stykker Zræ i Vognen over 
xeien, hvori Vognkieppene ſattes faſt. 

b) Kieppebaand, ef. pl.d.f. tynde Baand 

til' Better og Fierdinger, ſom dannes af 
flættede Haſſelkieppe. c) Kiepehug, et. 

plid.f. Gug, Slag ſom gives cen m. en 
KTiep. (Stavshug. D. £ov. VI. 9.18.) 

- 

fjerne, v. 2. 1. (ISl. kirna. A. S. 
cernan.] giore Smor af Floden ved at 
ſtode og bevæge den i en Kirrne. At kierne 
Smør, 3 Dag Fierne vi, = Niernemdk, f 
en. den m. oftagtige Dele og nogle Smaa⸗ 
dele af Smor blandede Melk, ſom bliver 
tilbage naar Smorret v. Kierning har ads 
ftilt fig. IN. S. Karnmelk.) Riernca. 

" vært, et. en flor Kierne p. Herregaarde, 
fom drives v. Hiul, der omdreies v. Seſte⸗ 
traft, — Kierning, en, 1, Gierningen at 
kierne. 2. ſaameget Smsr, ſom p. een⸗ 
gang kiernes. 

Bierne, en. pl.-r. I[A. 6. Cerene. 
N. S. Karne.] et rundt Træfar, 
dannet fom en høit Bette, hvori man ads 
filer Smorret fra Ballen og de oftagtige 

ele i Floden, ved Hielp af en Stang 
(Klerneſtaven el. Klerneſtangen), fom bes 
væges op og ned. == Kiernehejt, en. H. 
fom trælter et Klerneveert. Kiernehdrn, 
et, ein Hornring, der ſettes over Klerne⸗ 
ſtangen, og lukker for Aabningen omkring 
denne i Kiernelaaget. . Xiernehuus, et. 

Tilſtand i Kiertlerve i hele 

Kiertelhevelſe. KRiertellære, en. in 
om Kiertlerne i det mennejkelige- fm 
(Adenologia.) Kiertelſo en. fryd 

egemei. 
RKievle, en. pl.-rv. IJel. Ki) 

rundagtigt Stykte Træ af maadelig & 
relſe. (ſ. KRodievle.) 

Rige, v.n.oga. 1. og » Tegnet. 
GS. — fee usle til, ind — 
paa noget. At kige efter en Forbi 

ige igiennem et Glas, Fige ind at 
ven, ud ad Vinduet. At Fige p. Fl 
Pige frem 3: vife fig, ſtikte frem. 2 
v. a. I den Talemaade: At Fige 
(Af Pige fommer frequent. tre, sad 
fee hurtigen, ofte og loſeligen i må 
noget; dog fun ti dagl. Zale) — Si 
828 et. Glas, hvorved Synet fo 

eeglas. — RKighul, et. Hut, file 
igiennem. Kighul paa en Dk. — 
gert, en. f. Xi rt. — Kigen, eg. 

ningen at kige. . 
rgbofte, en. ud. pl. IN. G Si 

haoft.] én krampagtig, af en hri 
Lyd ledſaget Hoſte, ſom Bern ifær pic 
aae. …, 
Riil, en. Brok (ſom nu ele 

Tarmelsob. (Golding. OGrams Nuei 
Riis, en. ad. pl i Mineralogier: 

metalliſt Blanding af forſtiellig Art: 
Fis, Kobberküs, Svovlkiis, xx. 

Rikfert, en. pl. —er. I. &. Sister. 
et optiſt Redſtab fil at ſee fierre 
ſtande, bedre end m. de blotte Dine, I 
net ſom et Rør, og -forfonet m. flere 
Bias] Geerer.  - 
" Bilde, en. pl.-r. IT.Quelle. 3. KÆ 
da, gt Kær: $ Iylland er Kiæld en Breca 
1. Sted, hvor Bandet vælder op af Se 
den; it. Vandet, der vælter op og risler 
fra Bældet, Ar følge Kildens Løb. 2 
feer i Kilden ned; dg føay mit Tog 
kender.” M. S. Buchhsin. 2, ſgeri. & 
føring, Ophav, Anledning. NSB der te 
kens Smili mit uherds BER "6. 
O. Dichl. Rilden til mig Higlle, Degenit 

, 
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eve Kilden til den nyere For pivning. 
ovene begyndte at" blive en Kilde til 
Wigdomme.” Kampmann. ”Betragts 
jen af den' hele Skabning fan være 06 
Kilde til'den ſtorſte og renefte Glæde.” 
aſter. Hiſtoriſte Kilder, kaldes ſamti⸗ 
Forfattere, Barbøger, Actſtykker, m. v. 
KRil deaare, en. Wandaare i Jorden. 
debad, et. af Jorden opvældende varmt 
se CMoth.) Xildebred, en. Kildens, 
ebœkkens Bred. KRildebak, en. d. 
Bak; I Gærd. Bekken, i Nærheden 
tilden ell. Veldet. Kildedrik, en. 
Drit Vand af en Kilde. (Ohlenſchl.) 
defrø, en, den almindelige Frø. Rana 
lenta, Rildegang, en. Bandets 
ende Løb.len Kilde; Kildelob. (Dhlen⸗ 
eger.) Rildegieft, en. den, ſom 
ger en Sundhedskilde ell. en Kildehoi⸗ 

Kildelob, et. Kildegang. XRil: 
arked, et. Marked, der tilforn holdtes 
idſtillige Kilder i Danmark, ſom Als 

paa én vis Aarstid, ifær ved St. 
isdag, beſeger. Rildereiſe, en. R. 
til en Kilde (fom Kiebenhavnernes K. 
Dyrehaven.) Kildeſalt, et, S. ſom 
s af Saltkilder. (Brinnid.) Rildes 
d, et. reent og hvidt Sand, fom ved 
devœld fremſtylles af Jorden. Kilde⸗ 
mæ, et. Kildeveld. (Arreboe. Øer. 106. 
1 Stood mod Stormens Magt, du 
defpringets Moder,” Tullin.) Bil: 
d, en. den Tid paa Aaret, hvori Folk 
e at beſege en Kilde (hos Kisbens 
nere den fanfaldte Dyrehave; TiD.) 
rdi Mode eller Bane brager dem til 
rehaven i Rildetiden.“ Rahbek. (D. 
VI.698.) Kildevand, et. Band af 
gt. Rildevang, en. Bang ell. Eng, 
c en Kilde har fit Udſpring, ell. fom den 
rv igiennem. (Grundtv.) KRildevogn, 

Vogn, hvorpaa man ager til Kilden 
Dyrehaven.) Kildevove, en. Kil⸗ 
s eller Bæffens Bølge. ”Den blante 
devove faa hoit i Straaler fprang.” 
andtv. Kildeveld, et» Sted, hvor 
den vælder op; it. det af Forden opvæls - 
de Band. . 
Kildebeen, et, pl. d. f. [af en anden 
komſt.) Laarbeen paa Hons og andre 
le. 0" 
kilden, adj. pl. tildne. [Fildren. Cvald, 
eldre Dank: kiddel.] 1. fom let fan fils: 
6, tilbstelig til at føle NRerverne pirrede 
Berøring ell. Kildren. 2. figurl. a) fom 
fan ſtodes el. blive vred, pirrelig, sms 
inde. ”Og Drengen — er lidt fremfus 
d, lidt raſt, lidt Fildren.”” Evald. b) 
aſtelig, betæntelig at røre ved. En kil⸗ 
n Gag. (8. 6.0.) = Kildenhed en. 
.pl. Beſtaffenheden, at være kilden. 
Kildre, v. a. i: berøre cen ſagtelig p. 
gemets meft pirrelige, omſtindede Dele, 
Danft Ordbog. 1. 
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og derved væffe en pirrende, til 
Grad behagelig. I en hoiere Brad | 
agtig Fornemmelſe. »Hykleren, fc 
grev ham og Fildrer' ham ft. Døde.” 
"2. figurl. fornøte, tilfredsſtille; i Al 
ſom ofteft i ufordeelagtig Mening. 
drede hans Stolthed, Egenfiærlighe 

»Det uͤnderfuid⸗ kildr 
mere, jo mere det er uden Samm 
og Betydning.” Mynſter. »Ved 
gende Perioder at kildre Orene.“ 
N. Klim. 238.) En Fildrende 
evn. »Naar de kildrede Øret me 

fpil og Riim.“ Sneedorf.Den 
hvids Hierte kildredes født af den 
Bagg. = Deraf: Kildren, en. 
»Lad Daarer fig m. flygtig Rildren 
Baggefen. 

Rile, en. pl. * TP. [Sv. Kil. gt. 

N. S. Kiel. jvf. Regle.) 1.1 
langagtigt, enten fladt, rundt el 
tet Legeme, fom er tilſpidſet, el. i 
Ende ſmallere, fladere, tyndere og f 
end i den anden. Saaledes: en 
Jern (Vægge) el. Træ til at klør 
med; et Stykke Tet af denne S 
fom fældes ind i noget; et Stykke 
kiledannet Form; Kilen p. en Pi 
m.m. 2. i en herfra noget afvige 
mærfelfe bv. det for: et afitaare 
tykt Stykke. En Kile Brød, Flen 
Tale.) = Rilebeen, et. Et viſt 
Bierneſtallen. kiledamet, adj. 
Skikkelſe af en Kile. KRileſtrift 
viſt Slags Skrift, der findes pal 
perſiſte Monumenter. 

Kile, v. a. 4. drive Kiler i, fa 
Kiler. At File en Plov. At Pile no; 
men. (Som v. n. i Hverdagsſpro 
File paa 3: ſtynde fig. N. &. kilen 
filen, at rende, lobe bort.) 

Killing, en. pi. - er. (Isi. Ké 
Kattens, Harens og Kaninens Wi 
Harckilling, Kattekilling. 

Xilte, v.a. 1 (Id. Kioõlta.] bt 
Klæder op ever Hofterne el. paa 
for ef at hindres af dem. Atkilte K 
op; Filte op om fig. Ogſaa rec 
Filte fig op. = Riltebaand, et. 
hvormed man kilter Klæderne op. 
tebrog, en. og Kiltebuxer, n.s.p 
og vide Burger. (forældet.) Å 
en, En flov Kniv, der hang v. Ki 
det. (foreldet.) Rilteſted, et. B 
— Riltning, ca. Opkiltning. 
RKime ell. Kiim (V. 6.2.) en. 
mer. IN.S. Kiem.] Spire (fon 
brugeligt), Bædfpire, Frøfpire. 
telæren ſtielnes imellem Kimen 
lum) og Spiten, ”Ximen ev der 
ligſte Deel af Froet, og ligger gie 
lem fo Freflapper. Kimen 
Spiren fig, og deler fig i to Del 
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gelſplren og Rodſpiren.“ Muͤller. (D. Sy⸗ 
non. II. 321.) »Maaſtee der lagdes ned den 
førfte Kime til al vor Fremtids Held.” 3. 
Smidth. == Deraf: Rimebled, et. pl.-e, 
de forſte Blade, ſom følge efter Frobladene. 

. (Dluffen.)  BRimefraft, en. Spirekraft. 
— Fime, v.n.1 ſtyde Spirer, ſpire (ſom 

er mere danſt og mere brugeligt.) 
Kime, v. n. 1. [E. cbime.]. 1. ſlaae 

Glag I Slag m. Knevelen p. den ene Side 
af em Kirkeklokke. Det kimer. At kime paa 

Klokken. 2. (yde ſom Klokkerne naar der 
kimes. Klokkerne kime. (Ohlenſchl.) — 
Deraf: Kimen, en. Kimen med Klofferne 53 
Rimer, en. pl.-c. den, ſom er i Arbeide 
med at kime. ' 

Kiming el. Kimming, en. i Seſprget; 
den devil Græntfe af Synsviden ell. af 
den ſynlige Horizqut; Synskreds. ”Det 
limter i Afmingen,” Thaarup. JſOoll. og 

. 6. Kim, Kimme, den yderfte, frem⸗ 

tagende Rand af noget (f. Cr. af Staverne 
4 en Zønde); men lær om Horizonten. J. 
Kimſe, v.n.1. (har.) 1. Geften kimſer, 

naar den flader m. Nakken, f. at forjage 
luer og Bremſe, der ſtikte den. 2. At 
mfe ad noget, kaſte m. Nakken ad noget 

a: forfmaae, foragte der. (dagl. 2.) "Hun, 
der ad Mandfolk kimſer, doer ſom Pige.” 
S. Blicher. (Isl. kima, ſpotte, giere 
Nar af.) ” 

Rind, en. pl.-er. (Isi. Kinn.] : Side⸗ 
delen af Anfigtet heden for Dinene og ind⸗ 
til Sagen. ”Falmet er den Rind, ſom 
Ungdoms Roſe bar,” M. S. Buchholm. 
= Rindbeen,: et. et af de parrede Ans 
ſigtsbeen, ſom danne den meſt fremſtaa⸗ 
ende Deel af Kinden. (Ossa zygoma- 
tiea.) Kindgroft, en. Fordybning 
i Kinderne, Smilehul. (3. 6.0.) Kind⸗ 
heſt, en. gei. Kinnbestr.] et Ørefigen. 
»En,. Bindheft taale og den ſtikke i fin 
Lommne. Holb. P. Paars. Rindtiæde, 
en. Kiæden, ſom gaaer fra den ene Bid⸗ 
felfang til den anden. Xindklove, en. 
Bygdomstilfælde hor Heſte, hvorved de ei 

kunne tygge Foderet. Kindſtfæg, et. 
Stæg, ſom vorxer p. Kinderne. (Kongeſpei⸗ 

let. Danſt Overſ. S. 288.) Kindtand, 
” en. pl.=tænder. de Zænder bag i Mun⸗ 

den, fon ifær tiene til at Enufe og male 
Foden. (Axeltand.) — 

Kinding, en. det udſtaarne Hut i det 
Stykke Zræ i Forvognen, (Kindingstræer) 
hvori Vognſtangen fæeſtes. (Moth.) 

Kindſteen, en. pl. d. f. [uvis Oprindelje.] 
Sideſtenene i en Steenkiſte, der indfatte 
det aabne Rum, fom kaldes Sluget. (Gier⸗ 
fings Anviisn. i Landoec. I. 42,) 

Kiortel, en. pl —er og Kiortler. [Isl. 
Kyrtill. A. S, Cyrtel,] udtales ſtedſe 
(undtagen. i det heitidelige Sprog) og ſeri⸗ 

ves t Alm. RKiole. Et lædeben m. es 
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mer, af forſtlelligt Snit og Form. -Daal: 
Ridrtelflig ct. Rioleftig (Bagg.), Kioles 
knap, Kiolekrave, Kiolelomme, Xi 
ffied (den nederfte Deel af Kielcn, mø 
enfor Rygſtykket ell. Belteſtedet), Bd 

leærme, o. fl. lignende. — kioletlædt. 
ſom gaaer med Klole, har Kiole pas. 
1. Kippe, en. pl.-c. et flet Hae, & 
ringe Bolig. [Ifær om Vertehnſe; dt 2 
Kneipe. N. S. Klippkrog; eg Siffg 
en uffel Hytte. Brem. VW. B.] ”E: 
I Lade, fom i Lo, faavel i Kippe, fæl 
Kro.” Bagg (Danfana. II. 259.) Dal: 

orefippe. — Kipperender, er. ben, fod 
[ster om i gemene Krohuſe eg Horcktert 
(Moth.) 

2. Kippe, en. En ſped Kals. (Aså 
dagl. T. meſt fom et Ord, hvormed sal 
falder paa Kalve.) 

1. Kippe. "2.1. [S6L. kippa.] 1. 
brage hurtigen. At Fippe til fig. ( 
2. til Stibe: At kippe Ankeret >: rug 
Unterfligene ov p. Siden af Skibet ma, & 
Kiphage. 3. Køer og Faar Fippe & 
naar de ikke ville lade Melken ned i 
de malkes. 4. at kippe en Mynt > 
tage ſaameget af dens Metal, ſon da 
overvægtig. 

2. Rippe, v.n. i. bevæget li 
banke, ſlaae. Hiertet Fipper. (dagl 3) 

Kipper, et. ud. pl. Bomuldẽtei, fa 
voœves faaledes, at Jætten krodſer 
degarnet, ikke i lige, men i Riæve Bi 
— Fippre, v. a. 1. væve Ist fom Ki 
meft i part. pass. Fippret Isi. 
Kirke, en. pl. - r. [Isi. Kyrkia.] 
en Bygning indviet til Gudstignefte, 
ten chriſtelige; et Gudshuus. (Om 
Religioners Gudshuſe bru fon 
Tempel; om Jodernes; 
Mahomedanernes: Moſkee.) fot. 
"ore Kirker fanne undertiden & cen 
ſtemt Mening vel kalbes Templer: må 
er Tilfælde, hoor det bliver baade arkal 
digt og hoitideligt, at bruge dette Rae. 
Sporon. 2. en Menighed. Forfantisy 
Gudstieneſte i en faadan BVygzins. 
aae i Kirke, forfomme Kirken. ”ti 
irken ikke blot gavner dem, der fol» få 

gen Holde fig til den? Mynſter. Fee 
[Derimod: Jeg 

engang i Kirken (fom der tales om); 
kom iffe ind i Choret.! 3. Gamfuntt 
de Menneſter, der betiende fg fif cen 
have cen Religion. Den Gel 
Den romerg scatholfe, den 
Ut (ættes i Kirkens Bard, »Firken c 
Samfund af flige Mrareſee, der har 
ſamme Foteſtillinger om og deres 
hold til' ham,” Bivkner, 7%, Ten eudes 
fyn, foraaes ke er en 
os den Magt, fom-tlene Mer eg — —e sed Ja ligeholde det 
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Kirfe. 

ve. (ſ. Kirkeret.) Strid imellem Kirkens 
Statens Magt. = Rirkeaar, ét det 

iſtlige Aar, der regnes fra forſte Advent⸗ 
endag. Kirkeager, en. Ager, ſom til⸗ 
rer en K. Kirkeandagt, en. Andagt, 
udédyrkelſe I en Kirke. Kirkeandagt og 
uuſandagt. Kirkebakke, en. B. hvors 
aen Kirke er bygget og Kirkegaarden ans 
gt. Rirfebejtilling, en. et Embede v. 
Kirke; Kirkeembede. 
.den, ſom har et Kirkeembede, ifær et 
vere. ”Præfter og Kirkebetiente.“ D. £. 
irkebillede, et. Helgenbillede i en Kirke. 
irkeblok, en. Biot i ell. udenfor Kirken, 
ori Gaver nedlegges. BRirtebod, en. 
n Straf ell. Poenttentfe, ſom Kirkelovene S 
reſtrive. Rirkebog, en. 1. Bog, hvori 
dte, XRgteviede og Døde i en Menighed 
dfores. 2. Regnſtabsbog for en Kirke. 
irFebro , en. brolagt Kirkevei. (Moth.) 
irkebrud, et. Indbrud i en Kirke. (Moth.) 
irkebryder, en. den, ſom 
en Kirkes en Kirketyv. irkebryllup, 
. B. ſom ſteer ved Vielſe i en Kirte; 
odſ. Stuebryllup. Kirkebrod, et. Kir⸗ 
oblat. Kirkeby, en. Landéby, hvori 
ognekirken er. Kirkebygning, en. 1.en 
ugning, ſom er beſtemt til Kirke. 2. Ar⸗ 
idet v. en Kirkes Opfsrelſe. Kirkebon, 
. Bøn, fom er befalet at holdes v. Guds⸗ 
eneſten. Rirfedaab, en. D. ſom for⸗ 
ttes I en K. modſ. Ziemmedaab. Riv; 
deg, en. D. hvorpaa der holdes Kirfte⸗ 
mee. (Moth.) Rirfedegn, en. ſ. 
enn. kirkedobt, adj. v. døbt i en K. 
—* hiemmedebt.) Kickeeier, en. den, 22 
m ejer en, K. med dens Tiender og andre 
ettigheder og Ciendomme. — Kirkeem⸗ 
De, et. d. f. ſ. RKirkebeſtilling. Kirke⸗ 

der, en. pl. - fædre. Lærefedre i Chri⸗ 
;mdommené førfte Aarhundreder. Kir⸗ 
feft, en. 1. en Religions⸗voitidelighed £ 
Im. 2. færd. i catholfte Lande: den aars 
ge Hoitid til Erindring om en Kirkes 
ndvielfe. Kirkefle?ke, en. En Flekke 
l. liden Bu, ſom har Sognekirke. (Bags 
fen. Labyr. II. 303.) Rirteforbedring, 
1. bedre Indretning af Airfevæfenet og 
mn udvortes Religion; Reformation. ”Ved 
irkeforbedringen beholdt den engelſte Kir⸗ 
endeel af de catholſte Skikke.“ Schytte. 
irkeforretning, en. J. eller Handling, 
m hører t. Gudstieneſten og dens Skikke. 
irkeforſamling, en, hoitidelig Forſam⸗ 
ng af valgte Repreſentanter for en Kirke 
3); Kirkemede, Concililum.  Rirbefor: 
ander, en. ſ. Kirkeverge. Rirkefred, 
3. offentlig Sikkerhed for Kirken, Guds⸗ 
e neſten og dem, ſom beſoge den. Kir⸗ 
færd, en. Reiſe til en Kirke. Rirke⸗ 
sard, en. En til Begravelſe beftemt og 
indviet Plads ved el. omkring en Kirke; 
au ogſaa borte fra Kirkerne.) Deraf: 
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Kirke. 

Kirkegaardemuur, o. fFl. Kirkegang, er. 
1. Bel, man har at gaaetit Kirke. (V. S. 
O.) f. Kirkevei. 2. en af de Gange i en 
Kirke, ſom dannes ved Pilleraderne. 3. 
Gierningen at gaage i Kirke, bivaane Guds⸗ 
tieneſten. At holde ſin Kirkegang (om 
en Kone, der forſte Gang efter Bare 
"feng gaaer i SKirte, og ſom paa Landet 
kaldes en Kirkegangekone.) Kirke⸗ 
ods, et, Gods, ſom tilhorer en Kirke. 
—2 en. Kirkecier, Kirkepatron. 

Kirkehielp, en. Hielp, Bidrag, v. Sam⸗ 
menſtud af Kirkerne i et Land, ifær til en 
enkelt Kirkes Bygning eller Forbetring. 
(Hertels Beſtr. over Aarhuus Domt. I. 1. - 
83.) Rirkehimmel, en. et Kirkeloft. 

Kirkehiſtorie, en. Beretuing om den ris 
ftclige Kirkes Skiebne. (ſ. Kirke, 3.) 
Kirkejord, en. 1. I. ſom tiihsrer en Kirke. 
2. uegentlig for: Kirkegaard. ”Og Kon: 
gebsi m. Kirkejord ombytted,” Grundtv. 
iQvedi. 6. 211. 202,4 Rirkeckiob, et. 
1. K. ſom fluttes om ed Kirke. 2. Priis, 
hvortil Kirkens Korn anſettes; el. gangs 
bar Kornpriis i et Sogn. Rirkekiorſei, 
en. K. ſom Bouderne maae-gisre f. deres | 
Sognekirke. Rirkecklokke, en. Klokke 
i eller ved en Kirkebygning. Kirte⸗ 
Flæder, n.s.pl. 1. Klæder, ſom Kirkebe⸗ 
tiente bære under Gudétieneften, 2. Hoi⸗ 
Adskleeder. Rirkeknap, en. den sverfte 
Sopids p. eu K. eller et Kirketaarn. Kirke⸗ 
laatge, en. En liden Dør p. en Kirkegaards⸗ 
muur. Nirkelade, en. L. hvori Kirkens 
Tiendekorn ſtulde glemmes. ( D. Lov. 1. 

. 72. "TAN et, £. fom tilhorer 
Kirken, geifttigt Lehn. Kirkeleie, en, 
e. ſom betales til en Kirke. Kirkelüg, 

Kirkeloð, 
en. geiſtlig Lov. Kirkelys, et. Alterlys, 
cl. andre, ſom bruges i Kirken. Rirbes ” 
lærer, en. 1. Een v. en Kirke anſat Læz 
ter; ell. en geiſtlig Lærer. »Kirkent Un⸗ 
derbeſtyrelſe blev betroet til en Forſamling 
af Rirbelærere i hver Menighed.” Schytte. 
2. d. f. f. Kirk ader. (O. Guldb.) Kirke⸗ 

meſſe, en. d. ſ. f. Kirkefeſt 1,2. Kirkemode 
ell. Kirkemode, et. en Kirkeforſamling. 
Kirkemuſik, en. Muſik, ſom er indrettet. 
til at bruges ved Kirkefeſter; Mufſik, ſom 
opføres i en K. Kirkeoblat, en. pl.-er. 
O. fom br. ved Nadveren Sacramente. 
Kirkeordinents, en. Anordning f. Kirkes 
itkene; nu: Ritnal, Kirkeritual. Kir⸗ 
epatron, en, Kirkeherre. Kirkepille, 

en. opmuret pine, fom bærer en Kirke⸗ 
hvælving. irkeport, en. Hovedind⸗ 
ang p. en Kirke (el. Kirkegaard.) Kir⸗ 
—* en, ſ. Pſalme. Kirkeraad, et. 

Samfund af flere Mænd, der have Opſyn 
med cl. dømme i geiſtil. Sager. Kirke⸗ 
ran, et. den Forbrydelfe, at fraftiæle ell. 
paa anden Maade berøve en Kirke dens 
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Kirke. 

Eeindom. 
over: en eller flere 
udgifter. KRirkeret, en. 
Kirkelove; canoniſt el, geiſtlig Ret. 
Feritual, ct. ſ. Kitkeordinants. Kirke⸗ 
rotte, en, i Talemaaden: “Saa fattig 
fom 'en Rirkerotte” 3: yderlig fattig. 
"Rirkerov, et. 1. Kirkeran. 2. det, ſom 

Rirkerever, en. 
den, ſom beftiæler, røver fra en Kirke. 
Rirfefag., en. geiftlig Sag. ”Man hørte 

irkers Indkomſter og 
Indbegreb af 

deres Betænkning og Naad i Kitkeſager. 

-» tilhører en K. 

Schytte. Kirkeſamfund, et. Samfund 
af Menneſter, ſom have een Religion. Det 
chriſtne XX. VKirkeſang, en. hoitidelig 
Sang, der udgier en Deel af Gudstiene⸗ 
ſten. Rirlefanger, en. den, fom er bes 
itket til at foreftaae, Sangen I en Kirke, 
en ny Benævnelf(e * Stedet ſor: Degn.) 

Kirkeſtat, en. 1. Skat, ſom Kirkerne uds 
rede til Staten. 
Kirke eier. Rirkeſtik, en. pl. - ſtikke. 
Skikke, ſom efter Anordning og Vedtægt 
følges v. Gudstleneſten. Rirkeffole, en. 
Hovedſtole i et Sogn. (Saalcdes ſtielnes i 
Kisbenhgon imellem Kirkeſtfoler og Fats 
tigſtoler. Kirkeſfoo, en. Skov, ſom 

RKirkeſtriver, en. Regn⸗ 
ſtabsbetient v. en K. VRirkeſmykke, et 

Smytke, Klenddie, ſom tilhører en Kirke, 
Rirteſogn, et. d. f. f. Sogn. Kirkeſpir, 
Spiir, (idet Taarn p. en &. Virkeſplid, 
en. Splid om Religionsmeninger i et nyt 
Kirkeſamfund. ”Den f. faa mange Ciæle 
forargelige Kirkeſplid.“ Wandal. (Min⸗ 
desm. I. 107; hvor det br. for: Schisma.) 
RKirkeſtade, et. Stoleſtade. BRirkefti, en, 
Gti, Gienvei'til en K. Kirkeſtol, en. 
Stoleſtade i en Kirke. Kirkeſtraf, en. 
Straf, ſom tiltiendes efter Kirkeloven. 
Tireſtævae. et. Møde, ſom Bognemæns 
dene holde uden for deres K. Rirkeſvale, 
en, et Slags Svaler. Hirundo apus. 

Wirkeſyn, et. Son ell. Beſigtigelſe over en 

"1. Solvisi, form. tilhører en K. 
Kirkebygnings Tilſtand. Lirkeſolv, et. 

2. Selv, 
ſtrabet af en Kalk ell. andet Solvtot i en 
Kirke, hvormed dreves Onertro. KRirke⸗ 
taarn, et. Et paa eller ved en K. opført 
Taarn. Kirketavle, en. T. hvorpaa 
Gaver indſamles under Gudstieneſten. 
Rirketid, en. Tid at gaaet Gudstleneſten. 
Kirketiende, en. den Trediedeel af Flens 
den (el. hver tredivte Kiærv), ſom tilhører 
Kirken. (f. Tiende.) Rirketiener, en. 
d. f. ſ. Kirkebetient. RKirketieneſte, en. 
offentlig Gudsdyrkelſe I en K. Kirke⸗ 
toft, en. Toft el. Mark, fom tilhører en 
Kirke, og ligger ganſte nær ved (amme. 
(Grundtv.) Virketugt, .en. ud. pl. 1. 
Haandhævelfe af den udvortes Budédyrs 
kelſe blandt et Kirkeſamfund, og Straf f. 
Dvertrædelfer af Kirken Sove, ell. for et 
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Kirkereguſtab, et. Re nſtab 

Kir⸗ 

2. Koſtbarheder, ſom en I 

Bunden, de underſte 

Kirker Kiſtebrenk. 

forargeligt Levnet, ſom tilklendes efter N 
Love. 2, Ordens Haand lfe ev. Erd 
tieneften. (8. 6.0.) irfetveng, € 
Religionstvang, ſom udgaaer fra ca he 
ſtende Kirke. (Grundtv.)  Birfetwv, & 
den, fom begaaer Kirkeran.  Lirteal 
en. et Slags Ugle, der bygger i Tew 
og gamle Mure. Strix ulula,  Anrtea 
en. Bel til en vis Kirke. KRirtovidj 
en. 1. Glerningen at indvie en K. 2. & 
tevielſe, ſom ſteer i en K. Kirkedũs.o 
V. ſom bruges v. Altergang. Tirkew 
due, et, B. len Kirke, ell. ſom tiger] 
Vinduer, der pleie at findes i cer Sl 
Kirkeverdighed, en. geifttig Værtigde 
kirkeligt Embede, »Den dobbelte brik 
værdighed faldt ham nu befværtig.” Su 
dal. Kirkeværge cd. Kirkevarger, & 
den, ſom fører Opſyn m. en Kirkes Fl 
komſter, og i andre Maader paaſeet der 

arv. 
Kirkelig, adj. ſom horer til ca 
4 vedfommer Neligionsfiffe og Sr: 
ed, Kirkelige Indretninger, Anordei 

”De kirkelige Samfund.“ Moafter. 
1823. I. 4. (brugt I nyere Sider; mæ 
almindeligt.) 

Rirfebær, et. pl. d. f. Frugter af Sj 
bærtræet (Prunus Cerasus) med dets 
arter, ligeſom og af de forædlede 
af det vilde Kirfebærtræ (Prunus —* 
Deraf: Rirfebærbrændeviin, Xi 
Fiærne, Kirſebæerſteen, Kirſte 
Xirfebærviin, m. fi. 

Kis, en Lyd, hvormed man lokker 
hvoraf Ordet bruges i dagl. T. fr: 
Kat. (Fsl. Kiss.) Der kal Ing 
Kise til min Kat derfor 3: giere mig 
derfor. (Talem.) 

fe, en. i Mineralogien: en vig 
art. Silſex. Deraf: kiſclartet, Kiſ 
Bi elvædſte, 9. fl. i Naturvidenſtabe⸗ 
gel ge Gammenfætninger. (ſ. ogfas 
— Riſelſteen, ſ. Flinteſteen. 

Kiſelinke, en. pl.-r. i dagl. old 
Tale: et ukydſt, letfærdigt Fruentinan 
(Golbergs Tomebier. 

Bifte, en. pl. -r. (Fé Kiata. L 
Cyst.] 1. i Alm. ct lukket Si 
faafom i nogle Sammenſetn. en Dec 
Skarnkiſte, Steenkiſte (ander en Bei; 
[ andre Zilfælde: et Fangeſted, en 
En Aalekiſte, Iiderkiſte. 2. en Sct, 2 
faft Laag og Lutfe cl. anden 
K. med Linned. En Pen 
(Rift br. ogſaa ofte i d. Tale for. 
= KRiſtebeſlag, et. Hængiler og 
flag p. en K. VRiſtebord. gt. 
Skab under. (Moth) 

audel 
su 

. 

iemmt fine Penge p. 4 
X ebæ os en. Bi 

under, der oplukkes 



Kiſtefod — Kicede. 

tefod, en. los Fod til at fætte en K. 
. Fiftegiemt, adj. giemt, nedlagt i 
R. Kiſtegods, et. Sods, ſom giem⸗ 
ell. føres i en Kiſte. Riſtekiole, en. 
Xifteflæder,n. s. pl. hos Almuen: Høts 
flæder, Stadskiole. Fiftelagt, adj. 
ti en Kiſte, ifær Ligkiſte. Liget er nu 
elagt.  KXifteledibe, en. et Rum, Af⸗ 
'g oven i den ene Ende af en Kiſte til 
iaafager. |, Riftevogn, en. V. med 
og lukket Fading fom en Kiſte. 
Sit, et, ud. pl. IN. 6. og T. Kitt.] 
felt, bindende Materie, fom bruges til 
fæfte el. ſammenfsie haarde Legemer. 
1duesFit, Marmorkit. 
Kitte, v.a.1. fæffe, fammenfste med 
.Ac kitte en Rude. 
Kittel, en. pl. -et og Kitler. (tydſt.) 
Lerredskiortel. 
K&iv, en. ud. pl. 38l. Kif. N. S. Kief.] 
xtte, Strid. At vppe Kiv. At ligge i 
o og Strid med cen. »Thi af en liden 
g ei reiſes ſaadan Riv,” Holb. (P. P.) 
tv er egentlig en Trætte med Ord. — 
m Riv er tillige en heftig Trætte; og 
ledes kan det figes m. Sandhed (i Ord⸗ 
oget): »Ofte kommer flor Liv af liden 
ætte.“ Måler. (Tilforn brugtes Riv 
aa om Krig, Feltflug; nu begynder 
, ifær i Talefproget, «at gaae af Brug. 
Strid.) = tivagtig, adj. trættetiær. 
u udfriede mig fra kivagtige Folk,” 2 
m. 22. 44. Kivagtighed, en. ud. pl. 
beiclighed fl at tives; Trettekierhed. 
Kives, v.n, pass. Fivedes. IN. GS. ki⸗ 
n.] holde Kiv, trættes, ſtiendes, klam⸗ 
. ”Og han fagde til dem: kives ikke p. 
ten!” 1 Mofeb. 45. 24. ”Da kivedes Is⸗ 
ne iblandt hverandre.” Joh. 6. 52. »Og 
ne — at de ikke Fives om Ord, fom er 
ingen Nytte,” 2 Tim. 2. 14. (v. n. at 
e, fom lrentig forefommer, i D. Bibel, 
forældet.) jvf. Bi 
ttekier. RXivefyge, en, ud, pl. Zræts 
œrhed. (V. S. O.) 

Kiæbe, en, ſ. Biæve. — 
Kiæde, en. pl.-r. [Fel. Kédia.] 1. en 
nte. “Nei, ingen ædel Daad fan tæns 
udi Kiæder,” Storm. ”Der, hvor Ars 
d græd i funge Kiæder.“ Bagg. (U. Arb. 
117.) "Fruentimrene have Xiæder 

uldfiæder) om Halſen; Slaverne Læn⸗ 
om Benene.“ Muller, (Læanke er vel 
"ældre Ord'i Sproget; men.at det, ſom 
uͤller vil, allene ſtulde bruges om virke⸗ 
e, funge Kiæder, er ikke rigtigt, "Dog 
Læntfe fieldnere uegentlig og i figurl. 

tryk. ſ. f. Cr. Biæderegning, Kiadeſlut⸗ 
tg, Kiadeſting. At danne en Kiæde, 
IV.) 2. en fammenhængende Ræffe af 
re Zing af ret Slags. Biergtiæde, Tan⸗ 
iæde. En AX. af Ulytfer, af Slutnin⸗ 
Gt Led af Naturens Diæde,” Gnced, 
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ævles. — Fivefyg, adj. 

f 

Kiade — Kickhed. 
& 

»Et tiv, fom. var en K. af lutter dybige 
Handlinger.” Samme. At danne en Riæde 
figes om Fodfolk, naar de fegte adſpredt. 
At giøre Xiæden 3: en vis Vending i 
Dands. 3. Xiæden hos: Vovere d. ſ. ſ. 
Rendegarn. — Kiædebom, en. den Bom 

N 

i en Væv, hvorom Rendegarnet vindes ope . 
Riædedands, en. et viſt Slags Dands. 
(B. $. 2.) kiededragen, adj v. Fiæz 
dedragen Jord, ſom er afmaalt v. Kiode⸗ 
maaling. Kiædegang, en. 1. Fleres 
Gang i fammenhængende Rekke. ſigurl. 
Begivenhedernes K. 2. et vift Slags Snes 
ning paa, Linned. (B. S. 2.) Riædes 
hund, f. Cæntehund, Riædeldd, ct. 
entelt Led i en K. 
krumme Linie, ſom en i begge Ender ops 
hængt Siæde ell. Snor frembringer, Kiæ⸗ 
demaaling, en, Jordmaaling v. Hielp af 
en Maalekieede. Xiædemenfter, ct, Et 
Slags Syening. Xiædeplov, en. En 
Plov uden Hiul, m. en Jernkiode fra det 
bageſte af Aaſen hen til Stillebſilen; en 
Gvingplov. KRiedepompe, en. et Slags 
Pompevork, fon gaaer v. Kiceder. (Pater⸗ 
noſter⸗Verk.) Xiæderegning, en. Op⸗ 
[sgning af geometriſte Proportidner, hvori 
forekomme fiere end fire Sætninger. 
deriim, et. Rilm, ſom forekomme flere end 
to Gange, I et Vers. Kiædering, ens 
1. d. f. ſ. Kiædeled. 2. en Fingerring, 
fammenfat af Kieder. Kiedeſlutning 
en. i Logiken: et vift Slags Slutninger. 
(Sorites) 
Slags Sting I Spening, ſom ligne en K. 
Kiædeſem, en. En Som, ſyet m. Klædes 
ſting. Fiædeviis, adv. i Stiktelſe af 
Kiæder. - . ” 

Riæde, v.a.1. d. f. ſ. Jænte, At Fiæde 
noge ſammen. ſ.. 

iæft, en. [JS Kiafir. Sv. Kåft.] 
1. (pl.-er bruget neppe.) d. f. ſ. Kicve ell. 
Mund. (fun t (av Talebrug, hvor det og⸗ 
faa bruges for: Perſon. Ikke en Kiaft 3: 

et ingen.) . 2. Kicfter paa en Hiulbar: 
e to udſtagende Ender, hvori Hiularelen 

gaaer. (Moth.) 
Kiceg, en. (forældet,) d. f. ſ. Kiæve. 

et Drog.” 
C. Frimann, At gaae Faren kicekt i Møde, 
At fvare Fiætt, —= Rickhed, en. ud. pl. 
det modf. af Forſagthed. — Kiakhed vis. 
fes ofte ogſaa uden for Krig og Strid, 
Tapperhed br. altid om Klælhed i Strid. 
MDet ev v. Tapperhed, at man handler, v. 
Rickhed at man vil handle. — Kiakhed 
er egentlig det Modſatte af Blodhed (Fors 

Riæs. 

Kieædeſting, et. ” Gt viſt 

Riædelinie, en. den 



Kiætfed— Kier. 
fagthed) og Tapperhed Frihed for Frogt; 
(el. det Modfatte af Seighed,)” Sporon. 
— kiagkmodig, adj. fom har flæft, dris 
Rigt Mod. ' i 

. iætfe, v.n. 1. give en Lyd fra fig 
ſom Gæs, naar de gane i Selſtkab, og ellers, 

naar de ikke ere vrede, (Notf,) ” 
Gaas TFiætber jkke mere, ſom Hovedet cc 
af.” Ordſpor. Gr formodentl. ſamme Ord, 
ſom avakke, hvilfet dog ikke gierne figeé 
om Gæt. — 

Kiæle, v.n. 1. ſJel. gæla, opmuntre.] 
yttre Klærtegn mod cen, behandle m. ober⸗ 
breven Ømhed; lokke, fmigre for. At Fiæle 
for et Barn, f. en Pige, = —— 
en. (ſ. v. a. dægge.) et Barn, ſom iſcer 
yndes, ſom der kiceles meget for. figurl. 
eytkens, Natarens K. (Sneedorf.) ”Du, 

Elſtov, er mit Liv! du, Dyd, min Xiæles 
dægge!" Weſſel. ”Man kan ikke beſtylde 
Dovedet f. at være den Riæledænge, der 
fremelſtes p. Hiertets Bekoſtning Rahb. 
(Tilſt. XI, 333.) (Log Baggeſen forekommer 
v,,a. at Fiæledægge. ”Jeg fan mig, inden 
fire Vægge, utrættet lade Fiæledægge.” Poet. 
Ep. 324.) — RKieleord, et. pl.d.f. Ord, 
hvormed man kieler for cen; ſmigrende, 
lokkende Ord. | 

KRiælen, adj. pl. Fiælne. (ct for det d. 
Sprog færegent Ord.) 1. fom let modta⸗ 
ger udvortes, behagelige el. ubehagelige 
Indtryk. ”Den Xiælne lærte at trodſe Be⸗ 
fværligheder og Farver.” Ængelst, ”Fortæl, 
hvordan def Fiælne Hierte blev haardt, og 
turde rufte fig mod Dødens Frugt.” Cvald. 
"Den Moie, hvormed de hærde dereé af 
Naturen fpæde og Fiælne Legemer.“ Rahb. 
(Ogſaa om Dyr og Bærter.) ”For at ops 
elſte haardføre Træer, fom ikke ere for 
Fiælne mod Vinden.” Du ſen. 2. færd. 
fom let nemmer Kieerlighed; sm, nem til 
at elpte. En fiælert Pige, ”Han glemmer 
over den fin unge Fiælne Kone.” Bags 
geſen. Barnet er ſaa Fiælent, at det als 
drig vil være fra Moderen. — Dera 
uegenttig: Et Fiælent Blik, Smiil, En 
Fiælen Stemme. 3. ſom ei fan faale 
Ondt ell. Befværlighed; blodagtig. pan 
ev f. Fiælen.til haardt Arbeide. 4. ſom 
fremmer Kielenſtab eler Bledagtighed; 

ikke haardfør. »En Fiælen Opdrägelſe.“ 
Speed. (Patr. Tilſt. IL 576.) — Fiælent, 
sav, 

brager. — Riælenftab, en. ud. pl. 
Egenſtab, at være fiælen; det, a 

kicelen.“ Dorſthed og Kiælenfrab i Sindet 
giorde dem nedſlagne, gienſtridige, folke⸗ 
ſtye. Sneedorf. 
Kiæmme, v. 2. -f. kæmme. 

- Kiæmpe, en. f. Xæmpe. 
Kiar, et. f. Rær. (palus.) 

. Blær, adj. [Fél. kær,] 1. ſom man 
holder af, ynder, elſter, finder Behag i. 

hu. ] 

den 

N 

! 
VW 

ſetn. mandfiær, pengeliær,. ærstiar. = 

f dens Grund var ærlig.” Crald. 

Lan er for kiglent (bledagtigt) op⸗ 

vife fig 

"Kiær — Kierlighed. 

En Fiær Ven, Pige. Gt Fiært Bavn. 
kiær Tidende, Det er en af mine 
Bøger, Forfattere, At have cen Bær. £ 
ev mig Fiært, at du kommer, at fee da. 
»Min Riære, Hiertens Biære,” om ca ds 

menfætninger f. Er. fredkiexr, Sentxhiz, 
roestiær (Cvald), dydkiær, Rritfiar F. 
Guldb.), o.fi.) .b) begiærlig, bigende ekte. 
Ut være Fiær efter Nyt, meget afd. 
ad Fiſt (holde meget af Fiſt; brages i 3 
land.) "Derefter vil en Sicel længes, ſea 
er Fiær af fin Gud.” Worms Stigpr. 
Dr. Lovife. 1721. G. 48. Sa 

tiærholden, adj. v. afholdt, vndet, Er. 
(Moth.) kierkommen, adj. v. frå 
Komme, Ankomſt er fiær, behagelig. E 
Fiærfommen Tidende. Riærfomne Ber 
Giæfter, Er kierkomment Brev, — Birz 
tegn, et, pl. d. ſ. udvortes Tegn me 
tringer af Klærlighed til en Perſen. R 
caresse. (0. Aphelen.) ”Biærtegr, ſom oe 
CSiæl i Elſtovs Trylleſnare hilder.” Fees 
ſom. [Nu et-temmelig almindeligt Sø j 

Kiærefte, en. pl. -r, [superl, af Ser, 
der bruges fom subst.] den, ſom er imo 
vet (om begge Klion.) Hun har fat ig 
en BR. Hans Bi e er reiſt bort. få 
har flaaet opim. fin R. (Udanſt er Sa 
gen af Brud for Riærefte, om ex fig 
J St. for Riærefte br. vel £ ældre Del 
ofteft Sæftemend og Faſtemo: dog sk 
det forſte. En Ridder figer p. fin Dei: 
Min Riærefte fad aldrig over mit Bel. 
Viſen No. 193 i Nyerups Udgave.) 

Riærlig, adj. ſom vifer ell. rober Lindy 
hed og Venlighed; venlig, elſtende, øm, tr 
ſtabelig. En Fiærlig Huſtru IFader, Tri, 
Son. Gt Fiærligt Wgtetab. En ng 
Omgang, Afſted, Hilfen. ”pané Rsk d 
fiær, thi den var Fiærlig; og mægtig, 

ligen, fiærligt, adv. At tale kiærligtt. at 
Riærlighed, en. ud. pl. 1. den Zeich, 

hvormed vi elffe en Gienſtand, så. ka 
med den bliver os fortrinligen og i 
Grad fiær og behagelig. En reen, spe 
nyttig. R. 3: den, hvorved vi glemme 4 
tilfidefætte 96 ſelv for den elſkede Sicakert, 
K. til Gud, til Fædrelandet, til Sal, 
til fig ſelv, t. hele Menneſtekiennet. 3.8 
det Sande, t. det Skionne, t. Kouſffen. & 
føle K. for cen. »Denſtab fer mere så 
Tænfemaaden ; Biærlighed mere p. Fø 
faren.” e. Heiberg. ”Kiærligbed cc ie 
Sindsftemning, hvorved man-teke Slet fe 
noget fiært; men tillige fase der flat 
detg egen Skyld.“ Måler. 2, å 
Velvilie, et mildt, Cærtigt, Sue Mrk 
ninger ciler Medincuucſter sigende SR. 

- 



Kiærtighed — Kiærling. 

thes tiv, hendes hele. Siæl var R. 
26  R. for fine Plefebørn var ligeſaa 
„ſom for hané egne. At vife K. imod 
Cc. €3 denne Bemærtelfe br. ikke præp. 
umen for ell. imod.) 3. en, oprinde⸗ 

mm P. Kionsdriften grundet, v. Fornuf⸗ 
cl. ved de hoiere Sicleevner forædlet, 
re cl. mindre lidenſtabelig Tilbeielighed 
em Perfon af et andet Kien. (f. El⸗ 

0.) Ut indtaget, beherſtes, henrives af 
ril en Pige. En reen, uſtyldig, utilla⸗ 
g R. Det bar hans forſte Riærlighed. 
uegenti. enhver overvættes flært ell. lie 
srabelig Zilbsielighsd til Nyodelſen ell. 
1odelfen afen Ting. Riærlighed t, Vin, 
ffee, til en, Skisdehund. = Riarlig⸗ 
sbreæv, et. Brev fra en Eiſter til fin 
Eccinde, cl, omvendt. Riærligheds:s 
tr, et. D. hvis Gienſtand er K. Kier⸗ 
hedserflæring, en. den Yttring, hvor⸗ 
man rtilffaaer en Perfon fin Kicrlig⸗ 

: 3.) Riærlighedeforftaaelfe, en. 
nfidig Kicerlighed linellem et Mandfolk 
Fruentimmer, og det derved opſtaaende 
rhold imellem begge. Ar have en Kicr⸗ 
hedsforfidaelfe med nogen. — Kier⸗ 
hedstzierning, en. velgiorende Hands 
2, hvortil vi drives af almindelig Vel⸗ 
tie (Ktærlighed 2.) Riærlighedshans 
I, en. Forhold til en Perſon af det an⸗ 
tr Kign, fom man elſter; og de Handlin⸗ 
r, fom deraf udrinde. (br. ofteft om util⸗ 
delig cl. hemmelig K.) 
zaltid, et, M. fom holdes af Perfoner, 
ct have K. eller Velvillie for hverandre. 
theol. Sfrifter om Nadverens Sacra⸗ 
ente. jvf. Schytte. Indv. Reg. J. 297.) 
iærlighedeminde, et. Erindringstegn om 
.… Riærlighedspant, et. det, ſom ev et 
ant, Vidne, en Forſikkring om Kicrlig⸗ 
d. Riærlighedepligt, en. Pligt, ſom 
tærlighed, almindelig Velvillie paalægs 
Toé. Kicerlighedsprove, en. 1. det, 
ſorved K. prøve. 2. en Handlinh, der 
et Bidnetbyrd om K.  Riærlighedss 

fe, en. f. Elſtovsviſe. 
Riærling, én. pl. —er. [Isi. Kérla 
æérling. Udt. i Danmark Riælling ; 7 
orge Riærring.] en gammel eller dog 
drende Kone. (Kun i dagl. Tale og lav 
stiil, da Ordet medfører nogen Ringeagt; 
erdeles naar det bruges om en Kone, 
den egentligt Henſyn fil Alderen.) En 
rov, gemeen R. Bonden har en ſmuk R. 
'eraf: Bliterkiærling, Rendekierling, Slad⸗ 
rfiærling. figurĩ. en feig, qvindagtig 
Rand. — Færlingagtig, adj. ſom påfjer 
g for Kierlinger; quindagtig, fiælen, for⸗ 
igt.  Riærlingfabel, en. dum, fabels 
gtig Fortælling el. Overtro. Riærlings 
traad, en. hyppig, utidig Graad. (Y. 
)aars.) Riærlinghofte, en. tør Hofte. 
zierlingmand, en, 1. en flærlingagtig M. 

| 

567 . 

er ſtilt fra Skiever og Blaar. 

? Riærligheds=" 

Siærling — Kiærneffiore. 

2. en Wand, der fader fig fyre af fin Kone. 
(B. S. O.) " Riærlingracd (el. Kicer⸗ 
lingeraad), et. Raad, fægemiddel, ſom 
gamle Kierlinger pleie at give. (Y. Paars.) 
Riærlingfladder, ⸗ſnak, en. taabelig, ufor⸗ 
ſtandig Snak, ſom af gamle Kieriinger. 
Riærlingtei, et, ubetydelige Smaating, 
fom det iffe ſommer fig f. Mænd at ændfe. 
Riærlingunge, en. et forkiclet Barn. 
Xiærlingværk, ct. Kicrlingtei. (Diſſe og 
flere andre Gammenfætn. forekomme dog 
fielden, undtagen I dagl. Tale.) , 

Riærlinge, v. n. 4. kicle utidigen for 
cen. At Flærlinge for et Barn. (dagl. T.) 

Riærminde, en. pl.-t. en bekiendt (af 
Biborg førft faaledes benævnt) Plante. 
Myosotis palustris. Forgiet mig ei. 

Riærne, en. pl.-r. [Il. Kiarni.) 1. i- 
Alm. ct Legeme, indſluttet I og omgivet af 
noget buult; f. Er. hos Malmſtobere den 
indre Form. Kiærnen i et Træ, det mid⸗ 
terfte af Vedet i Bullen. BRiærnen i før 
og Hamp I: den egentlige Zave, naar den 

2. viſſe 
Værters Frø; Fretiærne, Frugtkigrne, 
Wblefiærne, ꝛc. (i dagl. Tale br. det i 
nogle Tilfælde for Korn. Svinet maa have 
mere BR.) 3. Huulningen, Løbet i en Ka⸗ 
non fra Mundingen til Bunden. (ſ. Biærs 
neffud.) 4. Huulheden i Heſtens Skare⸗ 
tænder, hvorved dens Alder tildeels bedems 
mc. 5. figurl. bruges det afte (i Mods 
ætn. til Stalen) om det Fortrintigfle, 
edfte, Kraftigfte af'en Ting. ”Riærnen 

af en Nation.” Sutedorß. ”Nygtet om al 
den Jammer og' Red til Riærnen af Lans 
det iilte. Storm. — Riarnefrugt, en. 
Træfrugt, forſynet m. Frugttiærner, ſom 
Xbler, Pærer; modſ. Steenfrugt. kicr⸗ 
nefuld, adj. 1. ſom har mange Klærner. 
"2. ktaftfuld, fyndig. En Fiærnefuld Tale. 
Riærnefode, en. Huusdyrs Føde af Korn: 
arter, Riærnchinde, en. tynd Skal ell. 
Hinde om Frafiærner,  Riærnehuus, et, 
Giemmeſtedet for Klærnerne i Kiernefrugt. 
Riærnefraft, en. Kraft, fom er i ed. uds 
gaaer fra Klærnen, fra det Inderfte af en 
ing. (”Agerfrugtens Riærnetraft.” Ars 
veboe. 130.) Riærnelinie, en. hos Ars 
tilleriſtfer: Kanonens Midtlinie i |iærnen 
(3.) Riærnelæder, et. det bedſte, ſter⸗ 
keſte Læder, ſom faaes af den mellemſte 
Deel af en' Hud, eler Rygſtrimmelen. 
(Bergſse om Garv. 148.) kiærneles, ad). 
ſom fattes Ktærne; (ogſaa uegentl. eller 
modſat kiernefuld, 2.) Riærncmuur, 
en. den indvendige Muur i en Smelteovn. 
Riærneord, gt. fyndigt Ord. (&. 6. 0.) 
Fiærnefat, adj. fom- her faact Kicrner. 
Seden ev Fiærnefat. — Riærneføal, en. 
Skal, der omgiver en K. f. Cr. viffe Frugt: 
tlærner.  Riærneftiøre, m. En Sygdom 
i det indvendige Bed i Træet, ved Aabnin⸗ 



mien d. f. f. Zeel 

Den kaldes af Skibebyggere ogfaa Marv⸗ 
ffiore. (Archiv for Soveſen. III. 233.) 
Riærneffole, en. den Afdeling af en Træ: 
ſtole ell. Frugthave, hvor unge Stammer 
opelſtes af Frø. (Dluffen,) . Biærneffud, 
set. Stud af en horizontal ftilet Kanon ; 
mobf. Bueſtud. BRiærneffygge, en. i 
Styggelæoren: Zeelſtygge ell. den ſterkeſte 
Deel af Slagſkyggen. (Ogfaa i Aſtrono⸗ 

uge, ell. den Maane⸗ 
ſtygge, der amber en Solformerkelſe vifer 
fig paa de Steder, hvor Solen er total 
formerket; og modſottes alvſtygge.) 
KRiærneſtamme, en. Gt ungt Frugttræ, 
opvoret af en Froflærne. Riærnes 

ſteen, en. Steen cl. Nod I en Steenfrugt. 
Riærnefveb, et. Kiernehinde. BRiærnes 
fropper, n.s.pl. ubbafgte Tropper.  Fiærz 
netung, adj. vægtig t Klærnen, fom har 
fulde og tunge Ar. Den Fjærnetunge Sed. 
(Gtorm.,)Qq Riærneved, et. det inderfte 
Bed I et Træ, ſom omgiver Marven. (Arch. 
f. Gsvæfen. HL, 226.) 

Riærre, en. f. Rærre. . 
Riærv, en. pl.-e. (Isi, Kérf,] 1. et 

Meg, Kornneg. At tage Tienden i Kicr⸗ 
ven; modſat: i Skieppen 3: efter Overs 
eenskomſt. 2. tre ſammenbundne Korn⸗ 
neg. (V. S. O.) 3. figurt. Hoſten, Seed⸗ 

værten. At tage fer BRiærve af Jorden, 
I: lade den bære fer Aar efter hverandre. " 

Riætter, en. pl.-e. IN.S. Ketter. T. 
Ketzer. Afſtammelſen er uvis.] ben, ſom 
er brangtroenbe, fom i fine Religionsmenin⸗ 
ger afviger fra de Rettroende ell. fra et vift 
Syſtems Lære. =Riætteraand, en, kioetterſt 
Aand, Tilbølelighed til Kicetteri. Riætz 
terbaal, et. Baal, hvorpaa Kiættere bræns 
des. ”Wan tændte Kigtterbaal, at oplufe 
ham med,” Rahbek. (D. Tilſt. VI. 494.) 
Riætterbog, en. Bog, ſom indeholder vrange 
Retigionslærdomme. (B. S. O.) Kictrer⸗ 
lære, en. vrang, cell. fra et viſt Syſtem 
afvigende Neligionslære. (Sneed.) Kiet⸗ 
fermager, en. den, ſom ev tilbetelig til at 
udgive Andre for Kiettere. 
Riættermening, en. M. ſom firider imod 
Ben antagne ro. KRietterret, en. Ret, 
fom dømmer Kicttere. Riætterfind, et. 
kietterſt Sind, Tilbetelighed. — Riætteri, 

. et. pl.-er. vrang Mening og Lære I Res. 
ligionen; ogſaa: kletterſt Tenkemaade 

Alm. At forfalde til Riætteri, — kiatterſt, 
adj. fom ev ſtridende imod den rette Tro. 

Rictting. en. pl.-er. til Skibs: Jern⸗ 
lænfer p. adſtillige Steder i Stibet og ved 
Takkelverket. Saaledes: Anterbiætting, 
RNaakiætting, 0. fl. - 
Riæve, en. pl.-r. IN.S. Kiffe, Keve. 

jwf. Riæft; og A. S. ceovan, tygge. 
1. de tvende Been, Hvori Tænderne fidde 

7 

V. S. O.) 8 

- Brug blandt Handlende), Riobna 

] for Dreng hor en Klohmand, 
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ger, der enten danne ſmaa Spreekker, sl. hos Pattedyr, ag buoraf det mnderk 
"ere opfnidte med en foampagtig Matekie. bevægeligt. maxilla. ⸗ og AT, 

2. d. ſ. f. Rind, gena. (bog fan i lav 3: 
Tykke, opblæfte Riæver. 3. Riever: 
en Zang 3: de Stykker, hvorme 3: 
holver eler kniber. — KTiævebaand 
En Oeſteſygdom; Mundklemme. Tris 
Riævebeen, et. d. f. ſ. Rave, 1. 

vefiæde, en. d. ſ. ſ. Kindfiæde. Xi 
kule, en, Fordybningen imellem 3: 
vené Grene. (S. 6.9.) Kiævere 
den Rem p. Heſtens Hovedtsi, form 
bag om Kiæven. æveſtært᷑. adj. å 
ſterk i at ſtiendes, mundhugges. (6: 
Nucl,) - Biævetanå, en. f. KRindec 

Riævle, v. 2,1 (far) ſtiende, 
Brede, Misfornsielfe i mange Ort. 
kiævle over ingen Ting. (dagl. 3.) 
Fiævle I det jævne Beunclag om 2 
Sprog, om Gloſer og om Smag. 
— fiævles, v. n. pass. fliendes, ”Maart 
kives ſaaledes, at de ſones ikke felt» 
vide, hvad de ville, men nok derte, 
el ville forliget, figes de at Fjævlss,” 
ler. ⸗ Rigvlen, en. ud. pl. bet, at å 
les. — Riævleri,et. Gticaden; Skie⸗ 
At komme j K. med een. “ Maar Bidi 
varer længe, bliver det Rievleri. Si 

Kiob ø' et. [Sel Kan ] s 4. Har 

gen at kiobe; Erhverdelſe af en Zig 
medelſt Betaling. R. og Gefg. Il! 
noget til Kiebs (filtisbs.) Vara, øl 
v. Rieb (modf. beſtilt Arbeide.) 21 
Kieb; meu fielden.) den om ed 
Ufhændelfe og Erhvervelſe ſluttede å 
ting. At flutte et KR. (flere Rieb.) 
fra fir Kiob. Det er mediRiebe. Xi 
i K. om noget, være i Handel om. 
bet er gaaet tilbage, . 3. Prifen, å 
noget kisbes. Godt, let, billige, dor 
At gisre dyrt K. påa noget, Af face, 
noget oven i Kiobet 2: uden forboici 
bepriis. At give Kioh >: lage af i tar, 
drede Prils. — Riebfærd, en. [ISL KE 
ferd,] 1. Gandelsfyffel, SKisbmaat 
2. Handelereiſe. — Xicbmand, en. 
fom driver Handel, fom nærer fig af Ki 

alg. Kiobmanden maa fisbe, f. igi⸗ 
funne —8 — Steder 
en, der handler i Stort; og medſ. Kt 

mer. f. dette. Ord.) —— er 
hvis hele Borgervirkſemhed er ad 
Handel.“ Midler. (f. — 
Deraf: Riebmandsgend (pandelse 
Kiobmandsbog (pandelsbeg), Xl 
mandebrev, Risbmendebrug (GE 

FJ 

(0. indrettet til Sandel), Fobmandeg 
adj. (god, affættelig i Handelen), X 
mandsgods (fandelsvare), Riebæa 
Farl (den, der i Smaa e 

ogerg 
til Svend eller Karl), Biebmande 



Kiob — Kiobſlqae. 

bmandsſtib (Handeleſtib), Kieb⸗ 
doſtand, Kiohmandsſtül (fom bruges 
obmandsbreve), Kiobmandsſtolthed, 
bmandsvæfen, 0. fl. — Kiobmandſtab, 
ad. pl. 1. Handel, Barers Kieb og 

, en Kiebmandé Næringsvel. At drive, 
andeffab. “Skal hver en Kiobmand 

fit Kiobmandſtab begive?” Helt, 2. 
ber At gisre et godt, flet Kiob⸗ 
I aD. 

liebe, v. n. 2. PJel. — . N. S. koͤ⸗ 
ej faae, erhverve v. Kleob, handle fi 
At kiobe dyrt, for dyrt (fil en het, 

hot Priis.) At kiobe paa Borg, for 
: Penge, At kiobe fig fri.“ Vel veed jeg, 
ingen ved Almiſſe kjober fig fri fra de 
ige Pligter, han har at opfylde.” Myn⸗ 
» At Fiebe cen (øf (af Fangenſtab,) At 
se fig fra noget. At kiobe Brænde indzd 
pe ind til Huusholdningen. Jeg har 
bt alle mine Penge op (3: brugt dem 
at kiobe for. f. opkiobe.) At kiobe ccn 
neget. At 
kiobe cen ud, .fom har Part i noget 

zbe hans Andeel af ham.) == Kioben, en. 
pl. Kioben og Selgen. — Bieber, en. 
-—g. dén, fom kiober af Cælgeren. — 
obebrev, et. Brev, Document, hvorved 
bet af en faſt Eiendom fladfæftes. 
obebrod, et. B. ſom kiobes hos Bages 
1 (f SMBodfætn. til: hiemmebagt Brod.) 
ſaledes: Biobefløde, Kiebelerred, Rios 
si, 0. fi. Kioebeforening, en, For⸗ 
nø, ſom fluttes imellem to Perſoner out 
Rist. KRiebegaard, en. Gaard, hvoraf 
v. Kisb cer bleven Eier (modſ. Arve⸗ 
ard. f. Er. paa Bornholm. Hurtigkarls 
Privatret. If. 1..6.315.) Riebegods, 
1. Barer, fom ere tilkisbs. 2. Arbeide, 

n er forfærdiget for at fælgeé, og derfor 
mindre Omhyggelighed. 3. Jordegods, 
n el ev arvet, men kiobt. Kiobejord, 
, b. f. f.Kføbegods,3. Riobelyſt, en. 
ft, Begierlighedet. at kiabe. Fiobely:s 
n, adj. begtertig efter at kiebe. Kio⸗ 
pris, en. den Priis, hvorfor noget er 
bet ell. fan faaes tiltiobs. KRiebeſed⸗ 
l, en, S. (om fæftes p. noget f. at til⸗ 
ndegive, at det er tilkiobs. Riobefum, 
, ben Pengeſum, hvorfor noget er kiobt. 
'befyg, adj. meget tigbelyften. 
Kiobing. en. pl.-er, en Kiobſtad. (fors 
bet; men tilovers i endeel af vore 
ders Navne: Nytiøbing, Ringtiobing, 
roes kiobing. m. fl.) 
Kiobmand, en. f. under Kiob. 
Kiebſftib, ét. Handelsſtib, Kiobmands⸗ 
b. (P. Clauſſens Snorre. 227. forældet.) 
Riebflaae, v. n. 3. (f. flage.) [ISL 
upslaga,] bandle, giore Kløbmanditab, 
itte Kiob. At Fiobflage m. cen om noget. 
Jet er bedre at kiobſlaae med Vilsdom, 
d at kiobflaae m. Galv,” Ordſpr. 3. 14, 

had 
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PFiobe fig Ind I et Embede. D 

Kiebſlutning — Ried. “ 
⸗ 

. Biebflutning, en. pl.-er. den Hand⸗ 
Ung af Hutte et Kiab, . + .: 

iøbjted ell. Kiobſted, en. pl. Riobs 
ftæder, Kiobſteder. [Det ſidſte efter Ety⸗ 
mologien rigtigt. Jol. Kaupstadr. Det 
førfte er begyndt at komme I Brug, tils 
deels vel for Artikelena Sktyld; da man 
nu figer et, tilforn en Sted.], en By, hvor 
der drives Handel og Daaudværfønærisg, 
og fom dertil, og i anden Henſeende, 
er begavet med Nettigheder og Friheder. 
== Bøbfidagtig, adj. fom ligner Kisbſted⸗ 

Kiebſtedbarn, et. den, fom er 
fodt ien K. Kioebſtedbygning, en. pl, er, 
Huſe, ſaaledes fom de i Kiobſteder pleie at 
bygges. Riebttedfolf, an. s. pl. Indbyg⸗ 
gere ten Kiebſtad; modſat: Landsbyfolt. 

iobſtedfrihed, en. pl.- er. Rettighed, 
rivilegier, meddeelte en By ſom Kiob⸗ 
ed. une By har miſtet fin Kiobſted⸗ 
rihed. Kiebſtedgierning, en. Ars 
eide, ſom forefalder i et Kiobſtedhuus. 
en Pige er ikke vant til K. Riobſted⸗ 
ode, et. Jordegods, ſom tilhører en Kieb⸗ 
ad. (D. Lov. I. 24. 25.) Riebſtedgrund, 

en. Ford, Bygningsgrund, fom tilhører en 
K. Bieb edhuus, et. Huus i en K. 
eller bygget ſom Hule i Kisbſteder pleie at 
være. Kiobſtedjord, en. I. ſom tilhs⸗ 
rer en K. Kiebft ' 
feng. KRiebſtedkone, en. K. fom lever 
i en K., fom har Kiobſtedſtik; modfat: 
Landébyfone. . Riobitedlevnet, et. Lev⸗ 
net, Leveſtik en K. Kiobſtedlaæs, ct. 
Vorgerlæg; modſat: Bondclæs, Riob⸗ 
edmad, en. Føde, fom bruges i Kiebſte⸗ 
r; modſat: Zandsbykoſt. RKio⸗bſted⸗ 

mand, en. Jndbygger i en K. iob⸗ 
ſtednæring, en. den Næringsdrift, ſom 
Kiobſtedfoik bruge. (Modſat: Landbonæ⸗ 
ring.) Olufſen. Kioebſtedpige, en. 1. 
en P. fom ev født ell. lever i en K. mods 
fat: Landsbypige. 2. en P. ſom tiener i 
en K. Riobſtedret, en. 1. Samling af 
kove og Anordninger for en K. Stadéret, 
2. Domſtol ien Kisobſted. Kiobſtedrettig⸗ 
ed, en. Rettighed, ſom Lov ell. Privilegier 
iemle en K. og dens Borgere. Kieb⸗ 
edſtik, en. pl. =Fe. Stik) Sæder, ſom 
erſte iKisbſteder. Kiobſtedſtole, en. 

Borgerſtole. n bſtedvant, adj. vant 
til Kiobſtedlevnet og Stik. Hun er endnu 
itke kiobſtedvant. Riobſtedvæſen, et. 
udvortes Væfen, Mancer, ſom bruges i 
Kiebſteder. 

Kiebſtæevne, et. [Jél. Kaupstefna.] 
Marked. (forældet. P. Clauſſen.) 

Kied, et. ud. pl. IJol. Kidt.] 1.1 %XIm. 
alle de bløde Dele p. dyriſte Legemer, ell. 
fom ei ere Been, Gud el. Brugt (og Fedt.) 
Der er fun lidt K. paa den Fugl. Denne 
Fiſt er grov i Kiodet. 2. færd. de blade 
ſpiſelige, trenlede Dele hos Dyrene, Fedt, 

4 

- 

4 

edkald, et. Proœſtekald 



RNied — Kiodſtykke. 

magert, ſalt, røget, ſerſt, kogt, ſtegt Kiod. 
BGOenñnſckiod, Or . — IF denne Bemerk. 

bruges det ogfaa I Modſ. til Fiſt. Skiendt 
han er Catholik, fpifer han baade Kiod og 
Fiſt i Faſten. 3. uegentl. den bløde Dcel 

p. endeel Frugter og Planter, fom ſpiſes. 
4. figur. Slægt, Natur, Art. Det er ham 
XRiodet baaret. — I Bibeloverf. alle levende 
Skabninger; bet hele Menneſtekion; den 
mennejtelige Natur; Sandſelighed, fandfes 
lige Lyfter. => a)Riødbalde, en. ſ. Balde, 1. 
Kiedbeen, ct. B. hvorved endnu fidder' 
noget Kisd. Kiedblok, en. 2. til at 
huggeK.paa.  Xicdbod, en. En Slag⸗ 
terdod. Kiodbolle, en. B. af hakket K. 
og Toœlle. Kiodbrok, en. et Slags Kisd⸗ 
Udvert, eller uggentlig Brok. Sarcocele. 
Kiedbyld, en. rod Udvært i Mæfen eller 
andre kegemsdele; Polyp. (B. 6. O.) 
Kieddag, en. Dag i Ugen, paa hvilken 
fædvanligen ſpiſes Kiod. (pgfaa modſat: Fa⸗ 
ſtedag.) KRioddei, en. Dei, hvoraf Kiod⸗ 
boller og Kiodpolſer laves. Kioded, en. 

"En grov, ublu Cd. (d. Tale.) At bande 
Kiededer.<Holb.d. Vægelf.) Riedfarve, 
en. blegrod, rødlig Farve, fom Gudens i Ans 
figtet el. paa Kroppen. Deraf: kiodfarvet, 
adj. (forſtiellig fra kiodrod.) Riadflig, 
en. et Stykke af en Muſtel. (B. 6.0.) 
Fiedfuld, adj. fom har meget K. kied⸗ 
fylde, v. a. fylde, udfolde med K. ”Du 
"— de dybe Saar Fiedfylder.” Arreboe. 130, 
Kiedfode, en. Føde af Dyreriget; modſ. 
Plantefode. Xiedgeffel, en. G. hvors 
med Kisd tages op af Kiodgryden. Ried: 
ammer, en. Zræhammer, hvormed Kisd 

eller Kisddei bankes. Riedhinde, en. 
inde over Muſtlerne under Yderhuden. 
KRiedhoved, et. üd. Zale: en Døsmer, 
Kiodbævelfe, en. Hevelſe, Udvært i Kløs 
det, ſom beſtager af vildt Kied. Kied⸗ 
kniv, en. Slagterkniv, Kiokkenkniv. Kiod⸗ 
Frog, en. K. tilat hænge K. paa. KRiod⸗ 
mkd, en. Mad, lavet af K. Kiedmad o 
Fiſtemad. Riedmaddik, en. Larve a 
"sg, ſom Inſecter lægge I Kiod. RKiod⸗ 
mund; en. - den, ſom gierne ſpiſer Kind. 
Kiodpolſe, en. Polſe, lavet af loddet, 
Kiedret, en. En Ret Klsdmad. iodrig, 
adj. kiedfuld. kiodrod, adj. ſom har 

. en Farve, liig rødt, blodigt K. (V. S. O.) 
Kiedſaar, et. &. der trænger ind i Kiedet, 
i Muſtlerne. Riedſaft, en. den naturlige 
Vedſte ell. Saft, fom findes i raat Kied, 
og tildeels uddrives v. Kogningen. (Olufſ.) 
Kiodfide, en. den Side p. Laderet ell. paa 
"Guden, der har vende indad mod Kiodet; 
modfat: Narvſiden. Kiedſmule, en. En 
ganſte liden Deel Kiad. Kiodſpioning, 
en, Gierningen at ſpiſe Kisd. i pi, 
en. Kisdmad, Kisdret. Kiodſtykke, et. 
Gt flørre Stykke K. ifær et ſaadani, hvori 
der findes lidet ell. intet af Been. Glagte⸗ 

i 
f 

"bord, Kioktkendor, Kiottenſtab, 

870 Kiedſuppe — Liokkenſtriver. 

ren vilde iffe hagge faa flort et X.: 
Kiedfuppe, en. Suppe, kogt pas gi 
enten allene, eller med tilhørcend: By 
Riedtart, en. I. fat af Odorigheden, 4 
efter Slagtere i Gtæderne Fulde fælge 
det. Kiodtorv, et. T. hver Rist y 
ges, Slagtertorv. Kiodtrevie, en. 3a 
le, hvoraf Kiodet deſtagerz Mugiiss 

iodtonde, en. T. hvori faltet Kit gu 
mes. Kiedvare, en. Kiod af fur 
Dyr, betragtet fom Handelsvart. he 
ædende, ad). v. ſom lever af dyrig ju 
Riedædende Dyr (i Modſ. til: pla 
ædende , græsædende.) iedaezt, i 
bred Dre, hvormed Slagtere fønderis 
Kiodet. — hb) Riodolyſt/ en. I Bibi 
fættelfers fandfelig Begierlighed; gir 
rift, == tiedelig, adj. (bruges alet⸗ 

egentlig Bemært.) 1. (om cv at hæs 
At, af cet Kind og Blod. (for det ad 
overflodigt.) Kiodelige Softerode (je 
ſoſtendey, Fiodelige Gøkendetern. ! 
fandfelig. Kiedelige Lygter, Begicrin 
— tiodet, adi. ſom cr af Kier, cL 
meget Kid, De kiodede Dele p. et Ku: 

iotten, et, pl. -er. IA. 6. Cycene. 
S. Kåte. Sv. Kok, Den ogric 
danſte Benævnelfe er Gregers.) 1.! 
Sted i et Ouus, hvor Maden tikars 
koges. 2. uegenil, Madens Tiflanni 
m. Alt hvad denne udfordrer, At forst: 
sofie, deſorge Kiokkenet. 3, fold: Biel 
en (efter det Fodſte) 3 Kisd, cl. anden 
lavet Wad, ſom fpifes kold, — Biefhir 
arbeide, et. A. fom feer i Kisttca&, ft 
hører til Madlavning. Rieffenbruz.a 
Brug i Kiottenct, Anvendelfe til OX 
ning.  RXioffenbænE, en. Bornt i 
kenet, Retterbenk. (Saaledes: Bi 

ſtol, 0. fl. desl.) Rie ere, 
p. hvor Kiokkeantter dyrfes ; 
Riettenfar, ct. K. ſom bruges i £å 
Riettentelfe, en. En SKofferolle. (en. 
Kiekkenkniv, en. K. fom bruges i Kisk 
kenet, d. Madlavning.  Rietfentogsss, 
en. den Ko ning, der feer i Kietkener, 3 
Kiokkenſtorſtene. (Dluff.) , Kielfeniesn. 
et. flet, barbariſt katin. Tieffermejer, 
en. Qoſynsmand over et Kisfien, Kage 
mefter. "At fætte en Fattig t. Cfatmkn, 
er det ſamme ſom at glore er æ 
til Kioktenmeſter.“ Baggeſen. X 
Kiottenſager, n. pl. alleſiags Bel: 
aber, Madvarer, fom bruges t et R. 

iottenſalt, et, d. f. ſ. Rogfelt, Bast: 
Fenfeddel, en, ſtreven Fortegnelfe muser de 
Retter, ſom v. et Maaltid gule ſactes v. 
Bordet. "Om han har ſtreyet andet, am 
Kioktenſedler før.” nl $ * ) 
—ã— SAGE dD.f. f. lg . ; 

tofFenifforftcen, en. 
Kiokkenet. ——ã— — en. SBetirnt 
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t forfteligt Klatten, ſom fører Kegn⸗ 
over Udgifterne ft. Sietfenet og Splis⸗ 
me iottenſludſte, en. ſludſtet og 
entlig Kokkepige. ”En Kiokkenſludſte, 
forjager hver Tante om perſonlig Net⸗ 
DOlufſen. Danm. Brendſelv. 219. 
fkenſtykke, et. Maleri, ſom foreftiller 
. og hvad deri findes. RKiokkenterne, 
Kotfepige. (Olufſen. Danm. Brænts 
218.) KRioekkentrappe, en. Trappe, 
gaaer op til SKistfenet; Bagtrappe. 
kkentoi, et. Redſtaber, ſom bruges Å 
kenet. Kiekkenurter, pl. Urter, 
bruges i Kietkenet, Madurter. Riel: 
æfen, et. Alt hvad der hører til Kiok⸗ 
t og til Madlavning. (Dluffen,) 
del, en. pl.-e. [Jél. Kidil, Kiblr. A. 
Zeol.) det underſte, langſtibs løbende 
nmer i et Sktib cl. Fartsi, ſom udgier 
erlaget for Bundſtokkene, og forbinder 
favnen m. Agterſtavnen, ell. er ligeſom 
indvolden f. Skibets Bygning. Af lægge 
len til et Skib. = kielbrudt, ad). 
eé det Skib, hvis Kiel buer fig op 
cv i Midten.  Fiolbrættelig, adj. Et 
brækkeligt Skib, hvis Bygning gier, 
det let bliver kiolbrudt. Riolbræks 
g, en. det, at et Skib er eler bliver 
brudt.  Fiolbygget, adj. Et kielbyg⸗ 
Skib ell. Fartei 3: fom er bygget: p. 

sl, ſom ci er fladbundet. (Aagaard om 
ve. 6.32.) kioldannet, adj. fomt Stig 
je ligner en &. BRiølgang, en, Cu 
de underfte Plankerader I Stibet ve Kis⸗ 
.  Fiølhale, v. a. 1. At kiolhale et: 
ib a: vende det p. Siden, f. at efterſee 
floe Kislen, el. Skibets Sider under. 
indgangen. 2. a! Fielhale Skibsefolk, 
ekke bem v. et Toug i Vandet under Skibet 
r tilforn brugelig Straf.) Deraf n. s. 
olhaling, en. Kiolplanke, en. den 
derſte af Klædningsplanferite ( et Skib. 
6.9.) Kioelrende, en. den Rende 
Bradbænten, hvori Kiolen fler, naar 
kibet Isber af Stabelen. iolſviin, et. 
fvær og flor Planke nederſt i Skibet, 

igé m. &ielen. Kioltræ, et. Et om⸗ 
gget Træ (ſedvanl. en Beg) hvoraf en 
fibstisl fan dannes. Kiolvand, et. 
det Band i Havet, fom et ſeilende Skib 
enncmffærer, og det Spor, fom det ved 
Fart efterlader. 2. det Band, der ſam⸗ 
r fig i et Seib eller Fartoi ved Kislen. 
3. 6. O. Denne ellers mindre brugelige 
emerkelſe forefommer i Vagg. Labor. 
116.) iolvende, v.a. 2. Fiolvende 
Skib 3: vende det ſaaledes, at Kislen 
mmer i Velvet, 

Kion, et. pl. d. ſ. IJet. Kyn] 1. 
lægt, Slagtſtab, Familte. (flelden.) At 
fe cent Kuld og Kion. Det hefe, mennes 
flige Kion eller Menneftetion. 2. Art, 

—4 

Ey 

for Vogn, 

Kion — Kioere. 

Ginge (foreſdet.) Deraf alfens, alſlage 
& . 

de enfelte Væfener af "een Art, fom have 
de til Artens Forplantelfe beftemte Dele 
(Kiensdelene) tilfælles, Nandfion, Avins 
dekion (om Menneſter.) Hankion, Hun⸗ 
kion (om Dur.) Det ſtœrkere, det fvagere, 
det fmufte Kion. (Uegentlig ſiges: Ovdes 
nes, GSubſtantivernes Kien; og ſtielnes 
imellem Sagkion, det Kion, Glenſtandene 
af Naturen have, åg Ordkion, det ſom 
Sprogbrugen filægger dem, og ſom i Dan⸗ 
ſten er tu Slags: Sælledstien og Intetkion 
Overkenkien.) Blochs Sprogl.) = Rionss 
bøining, en. fj Sproglæœren: den Forandrin 
1 Enden, fom Ord modtage v. at ſtifte Sie. 
(Dichman. Bloch.) p 

de Legemsdele, ſom ifær tiltiendegivegttens 
net, "og hvorved Forplantningen ffeer, 
Xiensdrift, en. Drift til Samlele, Avle⸗ 
drift. (om Dyr: Parrelyſt.) 
ſfeb, en. den Beſtaffenhed ved et kegeme, 
der udgier Kionnets Seerklende. 
ord, et. brugt af Nogle i Sproglæren for: 
Artikel 
fom tilfommer og følger ubefmittet Kydſt⸗ 

ions, als Kisns.) 3. Indbegreb af 

Kionsdele, n. s. pl. - 

Riensegenz 

Kiens⸗ 

Kienscre, en. den re, 

d; og Det ffær hos Avindekionnet. »Et ̟ e 
—— hvis Kionsgre 'er ubeſmit tet.” Orſted. (Cunomia. II, 140.) eſmit⸗ 

Kion, adj. pl. kionne. ſſ. ſtion.j 1. ſmuk, 
tætfelig. (af udſeende.) En Fien Pige. "Saa 
lader en Kone dog Fiønt i et Huus.” Bagg. 
"Du fandt dog felv mig kion v. mine Vers 
at here,” Jacobi. (Overſ. af Sappho. Be⸗ 
dre havde her faaet ſmuk.) 2. artig, vels 
artet, hoviſt, tæffelig (I Adfærd, Mancer,) 
En kien jævn Wand. Et Fiønt Væfen, 
(dagl. T.) 3. betydelig, anſeelig. En kion 
Dob Folk, Penge. (d. T. Kion tan, lige⸗ 
ſom ffion, anvendes idagl. TZ. med Hen⸗ 
vn Til Nytte og Brugz men fun m. Sens: 
yn til, at noget er i anfeelig Mængde. 
Man figer: Den Gaard har foftet Fionne' 
Penge. Der var en kion Forfamling.” Måle 
ler.) [Bemærfelfen: tapper, modig, dri⸗ 
flig (det tydſte: kuͤhnd), er forældet. 

Kiøre, en. ſtor Saft. Det gif, han giorde 
det i cen Kiore. (dagl. IT.) 

KRiere, v.a.0ogn.2. IJol. keira, egenti. 
brive frem.] A. v. a. 1. fore paa Vogn. 
Ut kiere Zemmer, Brænde. At fiere Hs, 
Brænde ind. Han Fiorte hende hiem. At 
kiore Gistning ud (p. Ageren.) Han lod 
fig kiore fra det ene Sted til det andet. 
2. ſtyre og drive Heſte el. andre Dragere 

Plov, ꝛc. Han lærer at kiore. 
At Fiore fire Defte under een Tomme, At 
Fiøre Plov, Harv d' fyre Heftene, ſom 
træffe Ploven. ”Naar Bonden kiorer ſam⸗ 
me Plov, der kiortes alt af ſalig Olde⸗ 
fædre.” F. Guldb. — At kiore et Par Heſte 
ihiel; fiere fin Vogn i Stykkexr. At kiore 
et Par Heſte til d: vænne dem til at gaae 



Kiore — Kiorvrl. 

f. Vogn. Xior til! 3: lad Heſtene lobe. 
(jvf. age, ſom nu meft fun br. af Almu⸗ 
en.) "Age (I. åka) betydede oprindeligen; fuppe, hvori koges haktet Kiorvel m. a. 
at føre eler bringe fremab; kiete (Jel. 
keyra) betydede at drive, nemlig Heſten. 
Bed det førfte Ord tænkte man altfaa me 
p. Laſten; v. at kiere p. Kraften, hvorved 
Vognen bragtes videre.” Måler. 3. idagl. 
ale: drive, jage; kaſte ſammen uden 
Orden. At fiere cen ud af Stuen. At 
kiore det ené iblandt det andet. B. v.n. 
age, færdes p. en Vogn. At Fiore med fire 
Heſte. Jeg vil hellere kiore end ride. At 
kiore afveien fov cen, Kudſten er kiort 
efter Lægen (f. af hente ham.) Bi vil fnart 
kiore hiem. At kiore ind i Gaarden. At 
kiore frem (m. den forfpændte Vogn.) At 
Fiore omfring i Gaderne. At Fiore op med 
Kanoner, m. et Batterie (kisre frem med 
Kanonerne t. Stedet, hvor man vil fyre.) 
At Fiore over cn Bro, Aa. Barnet blev 
kiort over p. Gaden (overfiert.) At Fiore 
p. en Steen. At kibre ud i Skoven. Han 
er nylig kiort ud. At kiere vild, kiore feil, 
kiore en urigtig Vei. == Kierebane, en. 
Bane, hvor Veddekisrſel ſteer, eller Heſte 
tilkiores. (B. S. O.) KRioerebro, en. B. 
fom man fan kiore over. Kierebrug, en, 
En Heft til Rierebrug, Vognheſt. »Den 
danſte OHefts Fortrinlighed til Rierebrug.”? 

Bibl. f. Phyfitk 20. 18, S. 254. Riereheft, 
en. Vognheſt, H. fom alene ell. i Spænd 
bruges f. Vogn. Rioerekerl, en. Kisre⸗ 
fvend. (Fr. 17 Jun. 1806.) 
en. £. fil at kiore. Kiorelon, en. det, 
ſom betales for at befordre Ting el. Pers 
foner til Vogns; Vognfragt. Kiore⸗ 
pidſk en. P. ſom Kudſten bruger. Ki⸗⸗ 
reredffab, et. hvad der hører til at kunne 
kiore m. en Vogn; Pognredſtab. Kie⸗ 
reſvend, en. den, fom um, Tomme og Pidſt 
ſtyrer Heftene for Vognen; Kudſt, Vogn⸗ 
fvend. Kiereſade, et, Kudftefæde. Rios 
retoi, et, 1. det, ſom udfordres t, at kiore: 
Vogn, Defte, Seletei. Denne Kudſt holder. 
fit K. I god Grand. 2.iGærd. det, hvori 
man fiører, Vogn. (det fr. voiture,) Han 
holder tre Slags Kſeretei. KRioretom⸗ 
me, en. T. ſom bruges for en Vogn. 
Kierevei, en. Bei ſom er f. Vogne (modſ. 
Ridevel, Gangſti.) Kiarevending, en. 
det, at vende en⸗Vogn, og Plads dertil. 
Der ev ingen K. i Gaarden. figurl. i en 
Kiorevending I: med ſtor Haft, 1 en Fart. 
— Kioren, en. ud. pl. det et føre. Riden 
og Kieren. — Kiorſel, en. pl. Kiorſler. 
1, Gierningen at kiore. Bonderne maa giore 
Kiorſler til Veiarbeidet. Kornkierſel. 2; 
Færdfel m. Vogne. J denne Gade er mes 
gen K. (ſ. Siennemkiorſel, Indkiorſel, 0. fl.) 
VRioervel, en. ud'pl. (X. 6. Cerfille, 

" N. 6. Karvel.] en almindelig Madurt, 
ſom dyrkes i Kietkenhaver. Scandix cere- 
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ft ſom ſtrives; Concept. (N. S. glen: 

Kiorelyſt, 

¶Liordel — Klage, 
fotium. (Svanft Kiorvel. S. odoratz.) 
Kiorvelkaal, Kiervelſuppe, cu. Si 

age, v.a. f. Fløe. 
Kladde, en. det forfte Udtaf t. 

At ſtrive noget i KRledde. At rengris 
Kladde. = Xladdebog, en. Bog, 
man ſtriver Breve og del, i Kladbe. 

Kladderi, et. pl.-er. (JS. Klatr; lå 
tra, af miſte, fabe.] Ting af ringe (I. in 
rd. (d. ele.) — Deraf: Fleddern: 
adj. ſom ikke duer, uay ubrugd. 
(Grams Nucl. lat.) tig, 

Klade, en. l. * x. En Donge, te 

(Langebef,) En K. Fis, Tore. (Rii, 
Kladſt, et. 1. Lyden, fom hores, su: 

man ſmekker m. nøget; et Sug. 
Slag, der frembringer en ſaadas fe 
Deraf 5 kladſke, ” n. f. fmælde. 1 

afte, v.2.1. bagtale, &agvajfe. ( 
90; forældet. jvf, Millers D.G ynon. I 2 

Klaffer el. Klafferi, et. Bagtaler⸗ 
Bagvattelfe. (Lidet brugeligt, figefom Sae 
menfætn. Klafferdigt, Klafferteud, Bld 
fertunge, 0. fi.) 

Klaffer eller Klaffrer, en. Basta 
Bagpaſter. tforældet,) "Hvad fan Ålic 
rens Bagtale — gisre dig?” Boris. I 
2324. ”Fil fra Klaffero Mand.” ſer 
ſteds. (Dgfaa: Kaffermund.) 

Klag, Klage ell. Klagge, en. rå. 
1: Dynd, Veidynd. (Moih.) 2. Frei 
Jorden (nor: Tæle,) Blagen er mv 
i Jorden. (kangebet. Fleiſcher. J Jel. Kual 

Klage, v. n. aq a. 4. [IIel. klaga.] 4 
v.n. 3. udtrykke ubehagelige Foraenri 
ſer, en lidende Tilſtand, enten v. Dia 
Tale ell. ved uarticuleret yd. Has sir 
itke andet end ſukke og klage. At Hea 
over dyre Tider, over ſin Skiebne. At Hog 
over eens Haardhed. — recipr. Flege fa. 
2) vaande fig, jamre fig. B) beklage is 
pan Flagede fig for mig. At Plage fig fer 
Penge, — At klage fig I fit Seved, for & 
Bryſt (figes i dagi. Z.) 2. indgive Klo 
gemaal, befvære fig (for Onrigheden, Den: 
meren.) fan vil Flage for Kongen, ſe: 
Dvrigheden. B. v. a. fare Klage ceå 
noget cl. over en Perſon. At Flage fin Fet 
f. cen. At Flage over cen, pas cen. Der 
Flages mgget over hans Farfsæmdfe. = 
Klager, en. pl.-e. den, fom flager, foun 
Klagemaal. Gan modte (i Retten) f. Klz 
geren. (Sammenſ. Ord. f. ander Gus) 

' Alage, en. L =- re 1. udtot bworred 

man giver fin ab, Sorg ef. Ane idell 
tilkiende. Den Fattiges K. Ogre mæ Zem⸗ 
mer og K. i Kuſet. 2. ring, Jott, 
Klagemaal over Andre, over Glade, Uret, 
Vold, njgn har, cell. mener at jon i. 
At føre R. mod een, indgive ea K. ser 



Klage — Klammer. 
4 . 

At e, opfætte en Klatze. => las 
rv, aA fom —3345 ell. 
oce ringer. Xlagedigt, et. en Elegie, 
geſang. klagefuld, adj. en flages 
Tale. RKRlagegraad, en. En med 
ger blandet Braad. ”Du har havt Med⸗ 
m. min Klagegread.” Rahb. Kla⸗ 
uus, ct, G. hvor Sorg og Klage hers 
3 Sorgehuus. Klagelyd, en. Lyd fra 
, der flaget fig; klagende eyd. Flageles, 
ſom intet har at flage over. (Langeb.) 
gemaal, et. d. f. f. Klage, 2. (Sield⸗ 
et for: Klage, 1. ”De Faderlefes Skrig, 
Enkers Klagemaal.“ Tullin)  å 
vinde, en. Koinder, ſom fordum leiedes 
grede og klage over en Afdod.(Jer.9.17.) 
ageraab, et. hsirøftet Klagelvd; Klas 
rig. (Thaarup.) Klageriim, et. f. 
agedigt. Rlageſantz. en. Elegie, Klas 
igt. Klageſkrift, et. 1. Sfrift, der 
holder Klager, Beklagelſer. 
t Klagemaal. Rlegeffrig, et. Skrig 
rved man giver Nod eller Smerte tils 
nte; Jammerfſtrig. Klageſtemme, 
klagende Roſt, Klagelyd. (Baggeſen.) 
ageſuk, et. heit, flagende Gut. (Dhl.) 
egetele, en. Tale, hvori man beklager 
, fom indeholder et Klagemaal. ”pan 
iner Øre til Folkets Klagetaler, ſom til 
s Jubelſange.“ O. Malling. Rlage⸗ 
ne, en. Klagelyd. Blagevers, et. Klas 
iot. — Flagelig, adj. ſom paſſer fig til 
ager, ynkelig, ſorgelig. Med Flagelig 
ift 
Rlatf, en. pl.-Fe. 1. Plet, fom frem⸗ 
inges ved en Draabe, der falver fra et 
dende Legeme. En Blakklak. figuri. 
mitte p. feng Navn og Rygte. 2. d. ſ. ſ. 
ladde. Det var ferſt revet i Klak. (Hol⸗ 
ro.) Blakbog, en. ſ. Kladdebog. 
lakpapir, et, bledt Papir, ſom træffer 
lœktlatke til fig. 
Klakke, v.a.ogn.1. fætte Klaffe paa. 
klakke Papiret over m. Blæf, 2. neutr, 
ve Klakke fra fig. Pennen kakker. 
Klam, adj. pl. Flgmme. IN. 6. klam. 
S. Clam, 'gt Baand; og N. S. 
lamm, en Klump.] 1. fom er lidet 
gtig. (jvf. Flag.) Cinnedet ev klamt. En 
sm Haand. KXlamme Læber. (Ohlenſchl.) 
Sneen ev klam (361. kramr) naar den 
gynder at toe, og. v. fin Blodhed [er lader 
Jſammentrykke. ”Xlam og bleg, ſom 
iergets Snee.“ J. Smidth. = Deraf: 
lamhed, en. ud. pl. — Flamme, v. n. 
neen klammer 3: ct klam. (Moth.) 
Klamme ell. Klammer, en. pl. Klamre. 
ager ell. Klemmer, hvormed noget hol⸗ 
'6 faft el. tæt fammen. (Klamre i Bogs 
nkkerier og i Prent. f. indklamre.) 
Klammer, en. Steoi af mange Talende; 
iv, Klammeri. ”Man kunde ei rore ved 
ræfterne uden for Klammer.“ Coldings 

U 

573 

2. ftrifts" fi 

forenet m. Klang, virker. 

(Akuſtik.) 

Klammer — Klangføil. 

K. Hiſt. ”Hvor ret tog Dverhaand ben 
ſtore Strid og Klammer.“ fold. (P. P.) 
”Bachué m. Glaſſet driver nidſte Klam⸗ 
mer.” Stenerſen. (forældet; ligeſom de 
heraf fammenfatte: Flammeragtig, Klam⸗ 
merbroder, Flammervorn, 0. fi.) - 
Xlammeri, et. pl.- er. Kiv, Trætte, 
fom yttrer fig i vrede, fornærmende Ord; 
Skienderi. At yppe AX. fomme i Klam⸗ 
meri m. cen. ”Xlammeri er hoiroſtet Riv.” 
P. E. Muͤller. (jvf. Strid, Trætte.) 
Klampe, en. pl.-r. Smaaſtykker Træ 

"af forfticlig Beftemmelfe og Brug, f. Er. 
las til Skibs, til at vinde Tougværf om; 

Klampe (Træbeile, Klods) der fættes om 
goden p. Heſte, Kreature og Gær, for at 
hindre dem i Sangen, m. mu. (8. 6.0.) 

1, Klamre, v. a,1. gisre noget faft v. 
Klamre el. desl. At Flamre fig faft med 
Dænderné. "Hvor ængftlig de — klamre 
g 9. Maften m. den anden Haand.“ Evald. 
2, Alamre, v. n.1. gisre Stei, Bul⸗ 

der, At Flamre m. Fødderne, m. Døren, 
(angebcÉ.) . 

. Rlamres, v. n. pass. Flamredes. tvæts 
tes, ſtiendes, kives. (pos Moth ogſaa 
klandres.) ”Bore Theologer, ſom klamres 
hver anden Dag om Guddommens Ægens 
ſtaber.“ Bagg. N. Klim. 

Aleng, en. (pl. Klange er brugt af nogle 
Nvere.) [T. og N. 6. Klang.) en klar, tos 
nende end af nogen Varighed, helft en beha⸗ 
gelig. Klokkens, Glaſſenes Klang.“ Lyð cv 
alt det, ſom hotes; Klang derimod en vedva⸗ 
rende £yd (Dog Fun af en vis Beſtaffenhed.) 
En Tone ex fun cen og enkelt; men Klan 
fan være baade enkelt, og ſammenſat af 
flere Zoner.” Sporon. — usgentl. og fig. 
ogſaa om Ordenes £yd; helft naar man el 
tænfer paa Meningen. ”For de helligſte 
Navne — vare blevne' de flefte til en tom 
Klang.” Mynſter. (I Gammenfætn. ſtaaer 
det undertiden for: Lyd. f. Efterklang, 
Gjenflang, Misklang, Samklang, Vels 
Fang. Saaledes br. det ogfaa om Tales 
ſtemmens harmoniſte ell. rhythmiſte Lyd. 
Dette Sprog har ingen behagelig Klang. 
Verſets Blang. ”Mængden dømmer bel 
en Digters Vers af Klangen.“ Popes Krii. 
v. Ødiermann.) = BAlangfigur, en. i 
Maturlæren: en Figur, ſom frembringes 
p. et fladt Legeme, hvorpaa en Bevægelfe, 

Flangfuld, 
adj. rig p. Klang, tonerig. RKlanghul, 
et, Aabning, hvorigiennem en Klang høres; 
Lydhul f. Er. paa et Klokketaarn. langs 
uus, et. i Jylland: et Klokkeſtuur, 
langlære, en. Lære om Klang og Lyd. 

Flangles, adj. fom ev uden 
Klang. (Baggefen. Blangmaaler, en. 
Redſtab til at maale Klangens ell. Sydens 
Styrke. KRlangſpil, et. klingende Spil, 
Epil paa et klingende Toneredſtad. (Bagg.) 



luktkes ned for en Aabning. F. Gr. 

Haanden. At klappe een p. Kinden. 

Gierningen at klappe. 

Klap — Kiappe. 

1. et m. Hongſel forſynet, el. paa lignende 
Maade befæftet Laag, fom fan fålde il, ct. 

ap 
el. Ventil i en Pompe, Klappen paa et 
Skatol el. Stab. 2. ct bevægeligt Bræt 
el. Bæntefæde, fom fan lades op og ned. 
(ſ. Bordklap.) 3. en Smætte, ſom hæns 
get f. noget; f. Fr. Buxeklap. 4. noget 
der fætteé for Dinene p. Oeſten (Skyklap⸗ 
per), ell. lægget om Halfen ell. Boden paa 
uftyrlige Dor. (V. S. D. f. Klampe.) 
= Deraf: Klapgrime ell. Klappegrime, en, 
En Grime af to Stykker Zræ, hvorl Hoved⸗ 
ſtolen er befeſtet. Klaphorn. et. Et fuld⸗ 
komnere Slags Valdhorn, forſynet med 
Klapper, hvorved Lyden faaer mere Oms 
fang. Klapmueling, en. En Slægt 
afi Skaldyr. (Spondvlus,) Klaptoir, 
et. Tsirem. Klaͤpgrime. klIlqperet, adj. 
om Heſte, der have hængende Øen, o. fl. 

Klap, et. pl. d. ſ. Lyden, fom frem⸗ 
"fommeér v. to klangloſe, ikke ganſte haarde 
Legemers (iſer Hendernes) Sammenſtod; 
it. Bevægelfen, Handlingen, ſom ftem⸗ 
bringer denne Lyd. Man hørte lydelige 
Klap, Haandklap. At give cn et X. paa 
Kinden. (uegentl. Slag, Banff: Han ſtk 
dygtig Klap, blev klappet. dagl. Fale.) 
= beraf: Klapfiſt, en. d.f. ſ. Stokfiſt. 
(Mdth.) Rlapjagt ell. Rlappejagt, en. 
et Slags Jagt, hvorved en Stovſtrækning 
omringes af Folk, fom v. at klappe i Hæns 
derne og flage m. Kieppe p. Buſtkene drive 
Vildtet frem. 
Alapbingft, en, pl. er, en halvgildet 
naft. 
Klepholt, et, det Zræ, ſom Bodkere 

bruge til Bunden I Kar og Tender. 
lappe, v. n. og 2.4. (Fé6f. klappa,] 1. 

frembringe Syden, ſom kaldes Klap. Hele 
Forſamlingen klappede ad ham. At klappe 
i Hænderne. Der blev ikke klappet (paa 
Comedien.) 
klappe efter 
Klapiagt. 

æve, Harer 3: foretage en 
2. flaae ſagte, venligen mm 

t 
Flappe p. Doren. At Flappe Smoxr (for at 
—* ud.) — Det er Elappet og klart 
3: alting er færdigt, i Siand. At klappe 
af, i Dands 3: give tiltiende v. Klappen, 
at Dandfen er forbi. 3. uegentl. banke, 
aae. At klappe cen dygtig, af. At faae en 
ppet (banket) Troie 3: fane Prygl. 

(Reenberg.) 4. klappes, v. n. pass, tlappe 
hinanden. At kyſſes og klappes. Klap⸗ 
pen, en. ud. pl. og Klapning/ en. (V. S. O.) 

er, en. 

I ce. den, ſom klapper. ”De brutale 
lappere" af Evald. — Klappetræ, ct. 

Et Redſtab, beſtaaende af en Stang med 
en Flæl paa Enden, til at klappe Jorden 
f. Cr. i Havebede. 

U 

s70 SKlapperflange — Klarhed, 

. Blap, en. pl. Klapper. IX. Klappe]. 

iertet klapper (banker.) At 

rad. fom har klare (glennemitgtige) £ 

Skin lader en Ting flg tifføne; formet: 

Klapperflange, en. pl -r. de 
meget giftige Slanger; Rangleſlange.d 
talus. 
Klapperſtech, en. et Slags baal 

remalm. Ætites. (Brinnid.) 
Klappre, v.n. 1. (har.) [I. klap: 

give en vedholdende, bankende Lod fr 
At Flappre m. Tæuderne af Kult. 
men klapprer ved Vinden. At Hepp 
Vingerne. (Stockfleth.) 

Klar, adj. [£far. clarus. T. klar 
clear.) A. 1. om unfet: ærter, ut: 
ublandet, Et Flart Skin. En klar Sr 
Klart Maaneſtin. (ISL. glær, G to 

2. om kegemer: glennci 
ikke mørt, lys, oplyft. Tlar Luft, 
mel, Den Flare Dag. En Fler Kilde. 
det ev ikke klart. Klare Perter. Er 
(ſer, giennemfigtig) fad. RXlert 
feldug (tyndt, aadent.) Gu Fler K 
3, At hape et klart Gyn 2: fer ret 
B. om &yden: tydelig, reen, itfe Bari 
dump celler fyf. fun Sar en megst 
Stemme. CC. heraf figurt. 1. ferftas 
tydelig, begribelig. Et Flart Bevis. 
giere en Ting Flar og tydelig. Gt 
Foredrag. Et lyſt, Flart Hoved. 
Stand, færdig, afgiort. At giere ex 
Flar; gisre fig Flar; gløre en Res 
Her —— * — at det 
en klar Bag, og Iryghed paa begge 
der.” A. Vedel. Skipperen er Har 
ſeile. At gisre Ankeret, Touget FHert 
gjøre Flart (ryddeligt) Skis (ril atm? 
ngreb.) — Farlig, igen, adr. 

meft figuri. Flart, adv. derimel 
egentl. og ſigurl. Lvſet, Ilden bræ 
klart. seg cer det Flart, at han her i 
»Bi fee Flarligen, at Herrer er mad ! 
1 Mofeb. 26. 28.) Undertiden br. M 
Sammenfætn. ſom adv. f. Gr. FHariyſe 
klarſeende, klarſtinnende. == Flarde 
adj. et Udtryk I Maleriet. ſ. løsde 
(fe. clair-obscur.) Flerfynet, adj. «. 
cer klart, har klart Syn. (ME 
artraadet, adj. om viffe Slags 

eter. (Ambergé Ordedg.) ; 

er, Alarvingede Infecter, Hymtnopt 
aroiet, adj. fom far klare Slime, I 

Dine ikke ere blandede, »Et veafigt $ 
kaſt fra en klaroiet Pige.“ J. & 
Alarhed, én. Egenſtaben at vær 
(i Ordeté forſtiellige Bemærtetfer.) S 
mens, eyſets Solens K. Eæsv* 
getfe forsgede Ildens Tlarhed. 

larhed t Begreber. ”par ark 
meget p. at bringe diffe dunkle Foorpll 
ger til Klarhed, at ingen fas —1 
F am med * Llarhed et 
et fuldere eys, end 3 en ep 
Grad i Lyſet, end Glauds. : 

(SNE 

… 
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Klarhed — Klatvorn. 575 RKilatsiet — Klem. 

hed ſees den I fin fulde Form.” Spo⸗ ubehendig, klatfingret. (d. T.) klatoiet, 
adj. ſom har ſtorknet Vodſte i Øinene ell. 

IX lere, v.a,1. giore klar; befriven Olenhaarene. — Flattet, adj. ſom har 
ie fra Dele, ſom gigsre den uklär. At Klatter paa fig, er klathaaret. Et klattet 
moget igiennem graat Papir. At klare gaar. »En Flattet Fole fan blive en Heſt.“ 

v, Kaffee. It Fare Brændeviln (3; Ordſpr. Ulden er Flatret (fammenfiltet.) 
Lære Sct andet Gang.) — klares, v. n. Klatte, v.a.1. flage Klatter, anbringe 
.…— SDllet maa flaae noget'f. at klares. Klatter. Muurfvenden har klattet lidt 
t Elare kintoi, vaſtede Klædev 2: ſtylle Kalk hift og her p. Bæggen. 2. Id. ale: 
le Ty efter Vaſken, f. at hænge det ep at klatte bort 3: ſpilde, udgive til Unytte, 
string. 3. figurl. afgøre, bringe til og klatviis. (Isl. klatra, mifte, tabe.) Han 
er, giøte færdig. Det fan ikke klare klatter mange Penge bort om Aaret. 
em. Xt Flare et Regnſtab. At klare XAletteri, ét. pl. - er: [af n. s. Klat og 
ile) fin Gield, fin Landgilde. 4. til v. Flette.] neget, fom er giort I Klatter 
ø : At klare op p. Dekket 3: gisreryds klatviis ell. ikke forfvarligt. (dagl. Zale.) 
t. At Flare (frigiore) et Toug. — At Hans Arbeide et fun Blatteri; han forms 
KAÆMyſten, Riffet, Broen 3: komme forbi mer een Dag, og er borte tv, fre Dage. 
Skibet uden Skade. At Flare fig for Klattre, v. n. 1..(har.) [T.-tlettern,] 
fra Iſen (komme ud af, giere fig fri" kravle opad, arbeide fig opad m. Hender 
Og Flar dig fra Grunde v. hurtig og Fødder. (f. klavre, kravle, krybe.) At 
Ding.” 6. Blider, = Xlaretiedel, en. Hattre op i en Maft, i et Træ. 
wor noget klares (2.) Klarepung, en. Klaveer, et. pl. xi erer. et m. Øtræns 
ulden, kegledannet P. hvorigiennem ge beflædt muficalſt Hr der ſpil⸗ 
t fies at flargé. Klarevand, et. les ved m. Fingrene at bevæge Tangenter, 
sand, hvori Lintei flares. 2. den vande hvis Stifter i Enden flaae an mod Stren⸗ 
ge Voerdſte, fom bliver tilbage I Kiede⸗ gene. Deraf: Klaveermuſik (fom er inds. 
efterat Brændevinet er klaret. Kla⸗ rettet f. Klaveret), Klaveernoder, Kla⸗ 

[, en. Gierningen at klare. veerſpil, Riaveerfpiller, o. fl. 
.» Klare, v.n.1. (har.) blive klart q¶ Klavre, v. n.1. IN. S. klauern.] 
ret.) Vu begynder det at klate. Opad arbeide fig frem ved at bruge Hœender og 
jen begyndte Himmelen at Flarce op, — Fødder (br. ogfaa ligeſom Flettre om at 
ledes bruges n. pass, at Flares. Luften krybe opad.) At Flavre ind igiennem et 
"eo. ”RNu klaredes det over Havets Stiod, Vindue, op i et Træ, over en Muur, ned 
Morgenſtiernen nære Dag forfundte,” af en Rebſtige. (jvf. krybe og klyve.) — 
Buldb. (Sieldnere forekemmer recipr. Deraf: Klavren, en. ud. pl. 
re fig, for: blive klar. Dinene de maage Kleg, en. og Fleg, adj. f. Klæg. 
klare. Grundtvig. Qvedl. 408.) Klein, adj. [Isiĩ. klén.] liden, ſped, 
Xlarere, v.a.1. afgisre, betale (d. ſ. ſ. ſpedlemmet, ſpinkel. Klein af femmer. 
re, 3.) At Harere fin Regning) klarere Cu klein (fiin, fpæd) Stemme, (d. Tale.) 
Verten. (d. Tale.) 2. et Gtib klarerer S kleinmodig, adj. forlagt , mismodig. 

[ven el. ved Toldſtedet, naar £adningen »De vare FHeinmodige, for der var lidet 
ives og den paabudne Tolb betales. Sand.” Jud. 8. 9. »Den XAleinmodige 
Klaſe, en. pl. -r. [Jét. Klasi.]: en . bliver let modlos, fordi han fun beſidder 
inge, ifær af Frugter p. cen Stilf. En en ringe Deel af Mod; men han er det 
Druer, Nodder, Bær. (meft om Viin⸗ ikke altid; Mistillid f. fig felv og Summer - 
er.) — Rleſeſtilk, en, Stilkt, ſom be⸗ gisr Fleinmodig.” Sporon. — Flejnmelet, . 
en Klafe pad en Vært. .— sdj. fom har fvagt, fleint Mele. Kleins 
Klaffe, en. ſ. Claſſe. fmed, en. En Laafefmed. kleintærende, 
Klet, en. pl.-ter. [Jel. Klatr, enringe, adj. fmaatærende. (Arrebo.) = Kleinhed, 
ottig Ting.] 1. en liden Deel, en Smule. en. ud. pl. Beſtaffenheden at være klein. 
BRK,. SEmor. En lille K. Ford. 2. d. ſ. ſ. (3. 6. O.) 
ak, 1. ell. en liden Deel Ureenlighed. KRleine, en. pl.r. et Slags Bakkelſe, der 
rer kommen en Klat paa. At fætte Klat⸗ koges i Swor eller Fedt, [I ældre Str. 
p. noget. => Blatfinger, en. den, om forekommer Klenit i lignende Bemerk, 
Gfisdesleshed ikte holder p. hvad han Sv. Klenåt.]) 

ct i ænderne. (d. T.)  Flatfodet, adj. Rlekke, klekkelig, ſ. Hække, Hlæktelig. 
n tilfods. (Moth.). Klattzield, en. KRlem, en. (ufẽranderligt og ud. Arti⸗ 
maagield; Plukgield, ſom man hiſt og kelen foran Ordet.) 1. paa Klem. Bin⸗ 
ver ſtyldig. klathagret, adj. ſom hat buet, Døren ftaaer paa Klem 3: næften 
tet, uredt Haar. Klatuld, en. klat⸗ lukket, men dog aaben; faa næv lukket, iat 
, ureen uld. nberge Ordb.) klat⸗ den funde klemme. 2. figurl. Fund, Ef⸗ 
is eler Flatteviis, adv. Smaadele; tertryf i mundtlig ell. ſeriftlig Tale. Det 
nſte lidt ad Sangen,  Fatvorn, adj. har ingen Klem m, hans Tale. Den Vale 

— 
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Slem — Lieb. 

har Fynd og Klem. ”CEt Hoved talte Fre⸗ 
dens Sag med Fund og Klem.“ Storm. 
— Klemhege, en. Et Bodkerredſtab, 
hvormed Endebaandene ſpendes p. Karrene. 
Klemſkrue ell. Klemmeſtrue, en. et Red⸗ 
fab t. at klemme Ting ſammen ved Kraf⸗ 
ten af en Skrue. 

Klemme, en. pl.-r. 1. Redſtab til at 
klemme med; f. Er. Ildklemme. Rigets 
KTlemme kaldtes tilforn Rigets ſtore Segl. 
(Deraf: Klemmebrev.) 2. ud. pl. Til⸗ 
ſtanden, at klemmes; Sted, hvor man er 
i en. Snevring, hvor man itfe let fan 
komme ud. At fætte en Bog i K. At komme, 
være! Klemme. 3. en frampeagtig Sygdom 
hos Menneſter og Dyr, hvorved Kiævrbes 
nene drages ſammen, ſaaledes at Munden 
fun med Vold fon aabnes. Trismus. 
Mundklemme. 4. figurl. Betryk, Forle⸗ 
genhed, Ned. ”Den Edderfugl var haardt 

i Rlemme.” Evald. 
Klemme, v. a. klemte (klemmede), klemt. 

[E.tlemmen. jvf. klam.] 1. trykke 
haardt, paa en ſmertelig Maade. Skoene 
Flemme, 2, trykka noget faſt ell. teet imel⸗ 
lem fo Legemer, cl, med en Klemme. Krebs 
fen klemmer med fin Klo. At klemme fin 
inger imellem Døren (og Karmen.) At 
emme en Dor til (eler i.) Han Flemte 

fig tæt op til Muren. At flemme mel 
en Tang. Klem til m. Tangen! — figurl. 
nede, tvinge een til noget. (dagl. Tabte.) 
At Flemme paa, drive, ſtynde paa noget. 
(d. T.) >= Alemmejern, et. Jeryredſtab 
til at klemme med, KRlemmeredſkab, et. 
ethvert Redſtab for bruges til at klemme. 
Klemmering, en. Ring, der fættes pag 
noget for at Femme det tæt fammen. (Am⸗ 
bergs Ordd.) — Klemmen, Alemning, en. 
Gierningen at klemme. — Rlemmelſe, 
Klemſel, en. Tryk, Trykning, det, at 
klemmes. (f. Beklemmelſe, Olerteklemmelſe.) 
Klemt, et. pl. d. ſ. Eyd af Klemten. Vi 

horte kun eet Klemt. 
Xlemte, v. n. 1. (har.) ſlaae langſomme, 

afmaalte Slag m. Knevelen p. Klokken; 
i Alm. for at tilkiendegive IIdevaade. At 
Flemtem. Klokken. — Klemten, en. ud. pl. 

Klenodie, et. pl.-r. en koſtbar, dyre⸗ 
bar Ting; en Stat, Belsnning. Rigskle⸗ 
nodier, Smykker, fom bruges v. Kongers 
Kroning. [I. Kleinod. M. AX. Lat. ele- 

MÅ ett, Rleppert, en. [Iel. Klepp- epper cl. Kleppert, en. epp- 
hest Klepper. M. 6. kleppen, 
lobe hurtigt,] en liden, men raſt Heſt. 

Kleptræ, et. Treſtykke paa et Toir. 
(Gr et jyde Ord, y' Begtrup om Agerd. i 
Sol. 1.407.) jvf. Klapgrime, Klaptoir. 

Klert, en. pl. - e. [af Lat. Clericus.] 
en Præft, geiſtlig Mand. 

lev, en. pl.-c.… en ſuever, ſtarpt 
afſtaaren Fieldkloft. (Norſt.) 

Å! 

576 Rlever— Kline. 

Klever, (en Urt.) f. løver. 
Klid, et. n. s. collect. ISi. 3. Ci 

Æ. Kleve, Sv. Kli)] Smaodel⸗ 
Skallen p. viſſe Kornarter, ſom ſeſdes 
Melet. ”Hvis Dvd, naar Rangen fat 
fra, befindes Klid at være.” Faiſter. 
blande K. i Brødet. HSvedetlid. (Mor: 
Flid.) = Blidbrød, et. B. af Ki då 
blandet med Klid. ü e, esn. 
hvori Klidet falder ved Welets Cigrmi 
Klidvand, et. varmt Band, efi over SE 
— Flidet, adj. fuld af Klid. Xlider Se 

1. Klik, en, Smitte, Plet, Spte. 3 
Jalemaade: At fætteen K. paa cené Reg: 
Det er én Klik paa hans ærlige Varm. 

2. Blif, ud. Art, At faae Elif, 5 
om Boſſen, naar Jengkruddet iffe fz22 
Ild. — figurl. Det flog ALE for ham 
det lykkedes ham ikke. 

Atitte, v.n.4. (har.) fase KUE 
fen kükkede for ham. 

lima ell. Klimat, et. (t på. altid 26 
mater.) -1. egenti.. en Deel af Jordklode 
beliggende imedem to Kredſe, ſem tast 
jævnlebende m. Xquafor. De hede, fas 
tempererede Klimater. Det bv. dog ogfea st 
enhver ſtorre el. mindre Egn paa Listen 
m. Venſyn til Beirliget og luftens 3 
ftaffenhed. 2. Veirligets Belafeske 
en vig Egn. Mange Lande bave nx ca må 
dere Alima, end i gamle Dage. >= 1 
matfeber, en, Feber, fom i Alm. de fir 
fsges af, der flytte til et hedt Klina & 
et foldere, — klimatiſt, adj. fom hører ti 
Klinatet, i ” 

imp, en. pl.-er. [JS Klimmaj et 
liden fammenhængende før SRaffe; en DER 
Klump (ffær af Jord. Job. 38.) Ga I 
imp. = Klimpe Jen. R, —* 

den ev klimpet el. fuld Vdr tilat É 
geſen.) impeveltfe, en. Gt gens 
ningéredffab t. at giennem ubjaret 
Jordklimper. (Oluffen. Dec. Ann. VIL 

Klimpre, v. n. har.) frembriags 
fagte Klang, ſaaſom v. at røre Metals 
der ell. Strænge. At klimpre p. er Hacx, 
et Klaveer. — Deraf: Blimpren, en. 

Kline, v.a. 1. IJel. klina ] gicer segtt 
faft el. tætte noget m. en flæbende Bar 
tie. At Fline Blade ind i en Bog. Bie 
Bovir p. Væggen. At Eline (till) & 

evne. At Eline en Bæg 3: fulile der må 
Leerklining. — Xlingleer, et. £. fom kr 
ged til Klining. Klineloſt, et, 8. be 
er klinet ſom en Bæ i: 

ægge med. 

hd 

Redſtab til at Eline 
vor, et. Vor, ſom bruges At at Sin i 
Spratter, ( M. C. Ravn.) - Bling 
en. leerklinet Bæg. = es. pa 
den, fom —8 med af 
ning, én. pl.-er, ås et tigt. 
2, det, fom ex klinet pon, free Biør 
gen falden af. - NEN 



Klinge — Klinkelaas. 

inge, en. pl.-2. [2. Klinge.] Bla⸗ 
E cn Kaarde, Daggert ell. et lignende 
ben. Kaardeklinge, Sperdklinge. 
ren aldrig ſad paa Spidſen af en Khu⸗ 
"Delt. At gaae gen p. Klingen, trænge 
p. een m. Vaaben, ell, figurl. i Ord⸗ 
: bringe cen i Forlegenhed. Den Ans 
derimod ham ſtærkt p. Blingen gik.“ 

b. (P. P.) - 
tinge, v. nm. (har.) klang (fielden: 
gede), klinget. [F6l. klingia.) 1. give 
ng fra fig, lyden. Klang. En Plingende 
Im, Bielde. Med Flingende Spil. Det, 
ig i Varpens trænge, . ”Ged ſaadant 
2 det fang og klang i hendes Krykter,” 
b. (P. Paaré.) ; 2. ſigurl. deels om 
en, itfe egenttig klingende Lyd (Dette 
) Hinger ilde); eler blot om Talens 
rnt (Det Flinger unaturligt, at bruge 
danne Talemaader); deels om Maaden, 
rpaa noget optages af den Horende. 
" Flang godt, iffe godt i hans Dren. 
Klingedigt, Kün eriim, et. Sonnet. 
Syv. Moth.) — — en. Biæls 
nes uophorlige Klingen. 
Slinger, adj. ſom (vder fiint, ſtarpt. 
klinger Lyd, Hans klingre Stemme. 

et Flingre Ganegal.” Kingo. (Udg. 1827. 
430.) ”Jo klingere £yd, jo haardere 
um.” Bording. 1.312, »Med klingre 
d at qvæde.” Grundtv. (Biowulf. 265.) 
Xlingre, v.n.1. (har.) ct v. ſrequent. 
inge, der udtrykker en mere fiin eller 
ger Syd, end dette, og tillige dens Gien⸗ 
eiſe. Hvor længe vil du gage og klingre 
de Biælder? Pengene klingrede (ikfe 
ng) hen ad Gulvet; Ruderne faldt 
igrende (itfe Flingende) ned p. Gaden. 
Man figer: en klingrende (fieldnere: 
igende) Froſt 3: en reen og ſteerk Froſt, 
te den ſuee⸗ og lisdetkede Jord ligeſom 
grer under Fadderne. 
Klink, v.s. en Børneleg, hvori Penge 
es mod en Bag. Xt ſpiſſe Klink. 
. Tlinke, en. pl.-r. (I. og 6. Klinka.] 
dukkelſe paa en Dør, ſom beftaaer i et 
m, der falder en Sage i Dorkarmen 
inkehage.) 2. flade Metalkrampet, hvor⸗ 
> noget holdes ſammen, ell. ſonderbrudte 
ig (Blas, Porcelain) igien forenes. = 
infebgend, ct. Snor, hvormed Klinfen p. 
Dør bevæges. flinkebygget, adj. om 
ra Fartsier, der ere faaltdes byggede; ak 
Planke ligger m. Kanten ovenpaa den 

ren. (f.Fravælbygget.) Deraf: Klin⸗ 
ygning, eu. om denne Bygningemaas 
af Sktibe. Klinkefald ell. Klinte⸗ 
g, et. Krampe el, Sværjern over Klin⸗ 
, hvori den bevægeeopogned. Klinke⸗ 
je, en. (f. ovenf. Klinke, 1.) Klinke⸗ 
1, et. bevægeligt Zern, ſom gaaer igien⸗ 
n Døren, f. at kunne oplukke Klinken 
nfor, Klinteiaae en. tonftig Klinte m. 
Dang Ordbog. & - 
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dens Hoide.“ Miller. 
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Klinkenagle — Klippe. 

ea taas. ( G. S. O.) BRlinkenagle, en. og 
Klinkeſom, et. et Gom, ſom klinkes ell. 
nettes; en Netnagle. Klinketrykker, en. 
det Redſtab, hvormed Klinken 
naar det er faſt (Klinkejern.) 

2. Klinte, en. pl.-r. et Stags ſmaa, 

opluktkes, 

lette, haardt brændte Muurſtern. Holland: - 
ſte Klinker. 

1. Klinke, v. a. 1. banke et Gom, en 
Bolt eller Nagle, ſom er drevet igiennem 
Tro, flad i den tynde Ende, for at det 
fan bolde bedre faft. 2. fammenføle med 
Klinker (2.) At Flinfe et Fad, en Taller⸗ 
ken. — Deraf: Blinfning, en. 

2. Blinte, v. n. 4. (har.) ſtode noget 
(ifær Glas) fammen, at det giver Klang. 
At Flinfe m. cen (i det man drikker med 
ham.) At klinke m. Glaſſene. — Rlinken, 
en. ud. pl. Klinken med Glaſſene. 

Klint, en. pl. - er. [Isl. Klettr. jvf, 
Klit.) et Forhierg, en maadelig Bierghoide, 
Biergftræfning v. Havet. Moens, Stœvns 
K. »lint ev en nogenlunde hoi Deel af et 
Land, ſom m. en neſten lodret Side ven⸗ 
der ud til Vandfladen.” Mer. Rlint⸗ 
bred ell. Klintebred, en. den yderſte Rand 
af en K. cer Strandbredden under en K. 
Klintbrud, et. Sted, hvor Klintſteen brus 
des. Klintefpids ell. Klintſpids en. 
den øverfte Top af en K. RKlintſteen, 
pl. Steen, ſom brydes paa en Klint. ” 

Alinte, eu. ud. pl. et Ufrud i Korn. 
Agrostemma gitbago. = intebrod, 
et."B. hvori der er megen Klint. klin⸗ 
tefuld, adj. En Flintefuld Ager. Klinute⸗ 
Forn, gt. Klintene Frokorn. 
et. 

Klinten fældes fra Kornet. (Colding.) 
Klip, ct. pl.b.f. Snit m. en Sax. At 

gisre et Klip i noget. : 
Klipfiſt, en. (egentl. Klip fit.) viſſe 

Torſtearter, ſom kaldes faa, ford de, 
faltede, ophænges p. Klipper f. at tørres. 
Saaledes ogſaa: Klipkuller, en. Kuller 
tørret paa ſamme Maade. 

Klippe, in. pl.-r. [Isl. Klippt, en 
Klump, Maſſe.] en ftor og iſoleret Steen⸗ 
maſſe; en enkelt Deel af et nøgent Field. 
Gierg og Field bruges derimod ſodvanl. 
om ſtorre — 5—— "Bed Klippe for⸗ 
ſtaaes et Bierg af faſt Steen. Ligeſom man 
v. Ordet Klippe tager Henſon til Bierg⸗ 
maſſens Faſthed, ſaaledes p. Field ifær til 

En K. i Havet (et 
Skicer.) Korattlipper. At beftige en Klips 
pe = Alipyrdlo , 
Fieldſteen. (Dhlenſchl.) KRlippebrud, et. 
1. et fra en K. afrevet Stykke. ( V. S. O.) 
2. Brud, Revne el. Steenbrud i en Klippe. 
Xlippebygger, en. den, ſom bygger, boer 

X k p. en K. (Arrebo.) lippebæf, en. B. 
fom falder ,ned fra Siden af et Blerg. 
»Med giennem Fieldet dandfed en ſolvklar 

an 

Klinteſold, 
Sold med ſmaa runde Huller, hvorl 

en. En ſtor, uformelig 

N 

ført ” 



” Klippegrund i Lavet. 

— 

Top af en kegledannet Ke 

Fieldſiecn. 

—pegang , ett. 

. fom, beftadér af Slipper. 

Klippe. 

Blippebæt.” Ohlenſſchl. klippedanget, 
adj. dannet ſom en K. Blippee n,'gn. 
en. Fieldegn. Xlippeelv, 'en. Eld ſom 

vinder imellem Bierge.  Flippefatt, adj. 
faft,, urokkelig fom ert Klippe; grundfaſt. 
Flippefuld, adj… fom har mange Klipper ; 
biergfuld, Et klippefuldt Land. ; KRlip⸗ 

Gang, ſom fører ov ad en 

Klippe, ell. er indhugget i en K. (3, £. 
Heiberg. Pſyche. 75. 86.) Xlippegrund, 
en, EnſGrund, fom beftaaer af Bierg ell. 
Klippe. At bygge et Huus paa K. En 

Fippebaard, ad). 
, cen. pal el. meget haard. Klippe 

| Klippe⸗ Cal i et Bierg. (Ohlenſchl.) 
- hule, en. Hule ind i et Field; Bierghule. 

Lippe pveving en. En ved Matur eller 
Konft hvælnet Klippehule. Klippeklaft, 
en. Biergkloft, Fieidkloft. Klippekyſt, 
ev. Kyſt, ſom beftaacr af Klipper, blergig 
Kvft. , Xlippeland, et. biergigt Land, 
Biergland. (Grundtv.) Tlippeleie, et. 
Leie D. en Klippe. (M.) Slippeluft, 
Biergluft. (Ohlenſchl.) Klippemalm, en. 
Malm ell. Erts, ſom indeholdes i Klippen 
el. Bierget. "I Steen og Rlippemalm.” . 

Arreboe. (feracnt. 182.) Klippemos, et. 
Fieldmos. Klippemuur, en. En ſteil 
Klippe, der reiſer fig, lige ſom en Muur. 
Tlipperede, en. Fugierede paa en Klippe. 
(Arreboe. Hexaem. £03.) Kupperevne, 
en. Revne, Sprekke ien K.; Klipperift. 
Klipperif, ef. Et Rif, en Grund i Havet, 

Klipperift, cen. 
Klipperevne. (Ohl.) Rlippeſtred, ef. d. ſ. 
ſ. Biergſtred. Klippeſlot, et. Biergſlot. 
Klippeſpids, en. den overſte Spids eller 

Klippeſpring⸗ 
et. I. Kildevæld I en Klippe. (B. S. O.) 
2. et Spring fra en K. Klippefteen, en. 

klippeſteil, adj. ſteil, ſom 
en brat Klippe, Saa klippeſteil og rank 
vi Volden ſindes kunde.“ Bording. (II. 
421.) Klippeſtrand, en. Strand celler 
Kyſt, ſom er diergig, ſom dannes af Klips 
per, »Hvilke hvide Klippeſtrande flige hiſt 
af marke 697” Ingem. XWppeſtyk 
et. en betydelig, fra et Field løvreven, ef. 

> færftilt forekommende Steenmaſſe; eller en. 
, fremftaaende Deel af en Klippe. (Bagg. 

Klippeſpids. 

Labyr. II.9.) 
maade ſterk. 

klippeſtærk, adj. overs 
Klippetind, en. d. f. ſ. 

Klippevei, en. Bei, ſom 
ev banet p. Klippegrund. (P. E. Må 
Alippevæg, en, En flor 'og jævn Side af 
en Klippe; en Zieldvæg. ” 

Klippe, v. a. 1. [Jèl. klippa.] ſteœre 
m. Gar. At klippe Haaret; klippe Lerred, 
Fad Zræer, Sletter. At klippe et Stykke 
af. At Flippe ind i et Stykke Toi. At flippe 
et Brev op; Flippe et Baand over. * 
klippe fig i 

- 
- . 

578 ⸗ Klippe — Klitreiſe. 

en. 

Klint. So. Klint.] Gandbatter ds 

kke, 

er.) 

£ ngtenv. At klippe Lerredet, E 
SKlædet til. At Flippe Figurer ud i Papir, 

⸗ 

— figurl. formindſte. Sanus Fadtomfia cz 
meget Flippede, = Alippetid, ex. Så 
da Faarene klippes. — Klipning, en. pl.-& 
Klipper, en. ud.pl. Gierningen at få 
Fold op m. den Alippen! — Alipol, ø 
Uld, fom er klippet af Faarct cl. Lamt 

Klippe, v.n, 1. At klippe (blinfe) 2 
Dinene. f. glippe, . 

1. Xlipping, en. pl.-er. Skindet 
Ulden paa af et Lam, ſlagtet ejter E 
Hansdag. (jvf. Anæling.) 

2. Klipping, en. pl.-er, et Slage i 
Mont i ældre Zider. | 
Rlir, etrÉlirrende Sud, Klirren. 
ret af Svxrde.“ Evald. Kür sf 6x 
rerne.” Ohlenſchl. (Helge. S. 194.) 

lirre, v. n. 1. (har.) bruger es 
Flingrende, ſtarpe Lyd, fom hores f.& 
naar en Kaarde flades mod en anden, må 
Glas fonderſlages, eller dest. 
klirrede. Klirrende Sporer. ”Maar Ee 
klirrer og Spydet hviner.“ Bagg. "Dø 
ter reiſe ſig, og Lœenker Flirre.” Reia. 
Deraf: Kürren, en. ud. pl. Soatbese 
Rudernes Klirren. 

Kliſteer, et. ſ. Clyſteer. 
Kliſter, et. ud. pl. [I381. Klista 

ſei, bindende Materic, hvormed fake &g 
mer forbindes. Stivelſekliſter, Bccflate 
— VFlifteragtig, adj. fom ligner K. 
ſterhorn, et. 6. hvori Skomagere gren 
deres K. VBliſterpotte, cen. Pottt, 
Kliſter koges. 

liftre, v.a.1. forbinde, famm 
m. Kliſter. At Fliftre noget. (amme; & 

e et Blad i en Bog. (Xliſtre 
dagl. T. ogſaa fom v. n. Dish 

ſammen.) — Deraf: Rliftring, cs. 
Klit, en. pl.-ter, [Jel. Klettr, ca 

SST ae 

den, lfær dannet af Flyvefand; ogfe: 8 
Gtræfning af flige Bakker (og da åg 
At boe i Klitten, plante i Klitten.) fr 
Klitter, loſe Saudbakker, ſom fat ki 
for Binden, = Tlitarbeide, st. ln 
ved Klitternes Fredning og Beplerten 
Klitbakke, cu. d. f. ſ. lit. Kit 
et, en for SKtitbattg, * —* litbo, a. 
bygger i Klitten. i en. 
hvor Klitter og Flyveſand. ſodes. 
faar, et. Faar, ſom gage 3. Gresi 
egne. (Langebef. Xlisfoged, ce. SP 
fonsmand over Plantning og 
Dæmpning I en vis Del af sa 
Begtrup om M Jhlland. JE 217.) 
edning, en. Klitternes og de i post 

plantede Gærferé &vedbning. ⸗ 
en, Bondegaard i en Kiilege, Gule 
ogſaa: Blithuus, tele, * 

ne 

* 
* 

ta — Ali —140 en. 

aff uggt de I Klitterae REN 
vær, lite ——— 
. befalet Sa 

em!" 

— 3 

— — 
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Llitſogu — Klog. 

Klitſogn, et. Sogn, hvort Klitter 
es. (Dan Bee over Ribe Amt.) 
ritræfning, en. Kyſtſtrekning, hvor 
ttev findes. Klittorv, en. Tørv, ſom 
es i Klitegne. Klitvippe, en. Gæds 
pe af Klittag el. Hielme, ſom afffæres 
ſamles til at befaae Klitterne med, 

egtrup om Jyll. III. 222.) Klitværn, 
Bærn mod Sandflugt og f. Klitternes 
dning. Klitvæxt, en. V. ſom groer 
litter og Flyveſand; Sandvart. 
Xlittag eller Klittetag, n. s. [af det 
ſte Tag 2: Tœekkehalm.] en Rorplante, 
v vorer hyppigen t Flyveſand ved Havet, 
tiener til at fæfte og dæmpe den; Hiel⸗ 
Senegrœs. Arundo areparia. 

Klo, er. pl. Kleer. ISel. KI6.]. 1. be 
fe, krummede Negle p. Fugles og nogle 
ttedyes Zæer. Kattens Kloer. Ørnen 
3 fin Xlo i £ammet. 2. Zænger eller 
re, hvormed Krebs og lignende Dyr ere 
ſynede. Krebſeklo, Hummerklo. 3. Klo 
2 Gaffelen, til Skibs: den nøderfte Ende 
Gaffelen til Meſanen. (jvf. Klov.) = 

Hammer med klaftet 
n, hvis ene Flig er længere end den 
ohammer, en. 

den. (V. 6. O. ) 
1. Klod, en. (fort 0.) på Blodder. [Fél. 
dt.) en rund Knap ell. Kugle. (fielden.) 
sværdets Blod. (Klodde. P. Clauſſen.) 
2, 33 en. re elede, i Jyl⸗ 
2 09 yen: e fe fe SIGE. … 

Klode, en. pl.-r. [af * Klod. Lat. glo- 
s.) et rundt Legeme, en Kugle. (ſielden 
en om Jorden og andre Himmellegemer.) 
rdkloden ell, blot Kloden. At ſeile rundt 
1 Kloden. En Jord: og gZimmelklode, 
»bus terrestris, coelestis. — k᷑loderund, 
i. kuglerund. (Irreboe. Hexaem. 55.) 
Klods, en. pl.-er. IJ. Klotz.] 1. et 
ft, udannet Stykke Zræ. 2. em Tøffel 
tykke Troſoller. At gage m. Klodſer. 
Roth.) 3. figurl. et plumpt, ubehovlet 
ubehænbdigt Menneffe; en Dosmer, Tol⸗ 
r. (I d. Tole; Klodrian. N. S. Kluͤ⸗ 
rets og formodentlig beflægtet m. klu⸗ 
e. At bære fig ad ſom en Klodrian. 
En Klodrian er den, ſom af Udehcendig⸗ 
d gior noget galt,” P. E. Måler.) = 
lodsregning, en. Cubikregning. (Neth.) 
lodsſto, en. et Slags Sko m. Troklod⸗ 
r under, ſom Fruentimre bruge i flet 
re. Klodstorv, en. tykke Traadtorv 
. Xltetsrv, ſom dannes uden Former. 
addſ. Formetorv.) it. ſtore Skaretorv 
Moſens overſte Skorpe. 
Klog, adj. [Joel. klokr. &0. klok. N. &. 
vof. 4.6. gleaw.] ſom har en, ifær ev. 
ztſomhed og Erfaring erhvervet, v. Nas 
ranlæg fremmet Indfigt i Tingens Sams 
enhæng og Livets Amiggender; ſom for⸗ 
zaer at ſtikke — 
ptte enhver Om 

ethvert Zilgelde, bes 
ndighed og til fit Die⸗ 

M 

X 

5T9 Klog — Klokfedannet, 

med vælge de tlenligfte Midler: ligel, om 
det, ſom virkes, udrettes, tilveiebringes v. 
denne Egenſtab. “En klog Mand vil' altid 
bet Gode, fordi det er det rigtige; naar . 
en fiin Mand vil det, da er det, fordi det 
nu fører til hans Maal.” Sporon. Et klogt 
Raad, Anſlag, Foretagende. "Af Stade 
bliver man Flog, men fielden rig.” Ordſpr. 
2. i dagl. T. om den, fom har Indfigt i, 
forftaaer fig p. noget vift (med præp. pua.) 
At være Flog paa fin Fordeel, p. Himlens 
Lab. Jeg fan ikke blive klog derpaa (faae 
Indſigt dert; komme under Veir dermed.) 
Ogfaa om den, fom har almind. Menne⸗ 
ſteforſtand, ed. Anlæg til Klogſtab. pan 
ev ikke Flog, iffe ret Flog. Gan bliver als 
brig klog. Et klogt Barn,” = klogeligz, 
klogt, adv. m. Klogſtab, p. en klog Maade. 
»Derſom vi Flogelig ſtyede enhver Leilighed 
t.Strid. Baſth. Nu, "I Konger! handler 
Flogeligen.” Pſ. 2.10. eßſee, en. ud. 
pl Egen ben, atvære klog; Indfigt i Livets 
nliggender og Evne til at ſtikke fig i Ver⸗ 

den, til at vælge tienlige Midler til ft . 
Diemed. (Diisdom er en hoiere Klogſtab, 
en dybere Indfigt i Tingenes ſande Væfen ; 
hiin feer paa Tingene, pag Diemedet felv ; 
Denne p. Maaden at opnage det.) ”Viiss 
dom er altid Vilsdom; men det, fom paa 
ten Zid er RKlogſtab, er det derfor ikke 
ftrar p. en anden.” Sporon, — Klogffabss 
lære, en, L. fom gaaer ud paa. Klogftab, 
hvori Begrebet om Klogſtab er lagt til 
Grund.” Blogffabsregel, en. Forſtrift, 

ogſtab Leveregel, ſom tilfiger. 
Klokke, en. pl.-vc. IN.S. Klokke. J. 

Glocke. E. Clock.] 1. egentl. erhuult 
og rundt Redſtab, oventil lukket og ſmal⸗ 
lere, nedentil aabent og videre, ſom man 
ved en indeni hængende Knevel, ell. ſtun⸗ 
dom v. Hammerſlag udenpaa bringer til 
at give Klang. At vinge en K.; kime, 
klemte med Klokkerne. En Bordklokke, 
Huustlotte, Portklokke, Madklokke. 2. 
et Uhrverk, ſom ved Slag tilkiendegiver 
Tiden og Timerne; et Seierverk. Klok⸗ 
ken flaaer, viſer tolv. At file Klokken. 
Hvad er Klokken7? (5: hvad Tid p. Dagen 
er det?) Klokken to venter jeg ham. 3. " 
uegentl. 3) adftillige Ting, fom Å Skikkelſe 
ligne en K. En Glasklokke, Dykkerklokke. 
b) en Blomſt af klokkedannet Form. c) ét 
Underſtiort, ſom Qvindfolf bruge; En 
Bomuldsklokke, ulden Klokke. En Barnes 
klokke. == Xlolfearm, en. Træet, der 
gaaer ud fra Kloffearelen, og hvori Rebet 
er befæftet, hvormed Klokken ringes. Klok⸗ 
keaxel, en. En i Tappe Bevægetig Bielke, 
hvori Klokken hænger. Klokkeblomſt, 
en. klokkedannet Blomſt; | Gærdeleshed af 
Planteflfægten Campanula. Klokkedaab, 
en. ben catholfte Ceremonie, at bebe og 
navngive en K. klokkedannet, adj. i 

(37%) 

* led 

* 

» 
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% keſpil, et. d. f. ſ. Klotfefang- 
ftabel 

RKiokkefaar — Klos. 

Sklkkelſe llig en K. KRlokkefaar, et. F. 
med em liden Klokken om Halſen, der leder 
n Flok. 
(Ka bet. Till. 1.91.) Xlotfeform, en. 
1. Skikkelſe, liig en Klokkes. 2. Form, 
hvori en Klokke ſtobes. Rlokkefro, en. 
et Glagé Froer, der give en huul Lyd; 
Peder Dreé Frøer. Rana hombinatuca. 
Klokkehammer, en, $D. i et Seiervark, 
fom v. at falde p. Kloffen ſlaaer Timer 
og Qvarteer. 
Klanghul, Lydhul. loffehuus, et. 

. en Zræbygning, hvori Kirkeklokker hænge 
a i Gt. for i et Taarn. KRlokkeklang, en. 

Klokkers klingende Lyd. Klokkeknevel, 
en. f. Knevel. Klokteko, en. (f. Klok⸗ 
kefaar.) Klotkelyd, en. enhver nd, 
fom frembringes v. en Klokke. Klokke⸗ 
malm, en. blandet Malm, hvoraf Klokker 
ſtobes. Kloffepenge, n.s. pl. P. ſom 
betales til Kirken for Klokkers Ringning. 
RKlokkereb, ef. R. hvormed en K. ringes. 
RKlokkerem, en. tyk Læderrem, hvormed 
Knevelen fpændes i Klokkeringen. Klok⸗ 
keſang, en. Enden af et —— Klok: 

ke aft. et. Haandfang p. en Bordklokke. 

B. 6. | 
— 

O.) Klorkeſtuub, et. d. f. ſ. 
Klokkeſlag, et. Et enkelt 

Slag, ſom en Klokke (2) giver. Klok⸗ 
Feflæt, et,” Beſtemmelſen af et'viſt Tids⸗ 
punkt efter Klokken. At indfinde ſig til, at 
fætte een et viſt K. ”Der maa vere et ind⸗ 
vorted uUhrveerk hos enhver ifær, efter hvil⸗ 
ket man regner fit Klokkeſlet.“ Eilſchow. 
"Klotfefnor, en. Snor, hvori man træffer 
f. at ringe p. en Huusklokke. Klokke⸗ 
piir, et, ſ. Klokketaarn, Kirkeſpiir. Blofs 

Klotkke⸗ 

, et. Stillevœerk af Bielfer, hvori en 
Klotte hænger.  Blotfeftang, en. Stang 
Hvori man træffer f. at ringe p. en Dor⸗ fler (2. 

K. iſcer en fürkantet, af Kloſtrets Bepe⸗ 
o ds 

ell. Portklokke. Klokkeſtol, en. d. f. ſ. 
Klokkeſtabel. (Moth.) KRlokkeſtræeng, en. 
Gtræng af Staaltraad, hvorved en Huus⸗ 
klokke bringes til at give Lyd. Klokke⸗ 
taarn, et. I. hvori Klokker ere ophængte. 
Klokketiſt, en. d. f. ſ. Klokkerem. (Moth.) 

RKlokkeviſer, en. Tidviſer p. et hrvork. 

Klokker, en. pl.-e. tilforn (og under⸗ 
tiden endſtu p. Landet) den, hvis Beſtilling 
er at ringe Kirkeklokkerne, en Ringer; nu: 
den fornemſte Underbetient v. Klobſtedkir⸗ 

lok᷑kerembede, et, en 
Klokkers Beſtilling. KlotYerfone, en. 
En Klokkers Huſtru. Klokkerpenge, 
m. s. pl. P. ſom gives Klokkeren f. at tegne 
til Altergang; Tegnepenge. i 

Klore, v. a. (af Klo.) kradſe, rive. 
(Norſtk. Moth. Suhm.) 

inner Adv. 5. close, ] tæt ved, tæt 
pal, Alos' fil; Alos paa. (5 i 

gen til Gtib6,) Paa, (br, hoppi⸗ 

fer; en Degn. = 
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figur. et enfoldigt Menneſte. 

Klotfehul, ct. d. f. ſ. 

Kloſter — Kloſterlyſi. 

RKloſter/ et. pl. loſtre. [€. claustres. 
1. en afſondret, indelukt Bygning, hvo 
ke el. Moͤnner, ſom have giort —— 
feve et cenligt og andægtigt Lin. å 
Saͤmfundet af dep. et ſaadant Sted kren 
de Perfoner, At gaae IX. give ſig i L.a 
foreſtaae, forlade et A. 2. i lutherts Ler 
de: en Stiftelfe, hvor ugifte Piger Ga 
Enter nyde Bolig og Ophold til te gl 
fig cl. dør. Et Frefentloſter, Fomf 
fler, Fruekloſter. Kloſteret v. Kieden 
Univerfitet: en Stiftelſe til Underfen 
for 100 Studenter. Klo i — 

B. i ell. ved et Kloſter, ſom ci bar 
Kloſterlofte. Kloſterbog. en. B. ſes 
hører, bruges I et K. lo 
B. hvis Gaard tilhører et K. K 
broder, en. Munk cd. Lœgbroder i ct 
Xlofterbrug, en. Anvendelſe til —— 
Eie for et Kloſter. »Han hapde form. 
Kongen til at give dette Gods den til Slø 
erbrug.” Suhm. NAlofterbygnins, 
. hørende til et K. Kloſterdeler, m 

1 Sletdaler (4 Mark) ſom efter Aar 178 
i Stedet f. Spiiſsning gaves Studemen 
v. Communitetet el, Kloftevet i Kiste 
Kloſterdont, en. Gierning, ſom fur i « 
Klofter, hører til Kloſterlivet. (Boggela 
Kloſterdragt, en. den D. ſom er forener 
vet Munke og Nonner at bære. Xl 
fkerfoged, en. den Betient ell. Kochs 
der, fom har Opſyn med Kloſtergetje 
Kloſterfolk, pl. Munke, Vonner. 
frerfri d, en. Frihed, ſom Reglerne ik 
ede Munke og Nonner under K 
—— nm ikke, at Den 

erfrihed er bleven ham indſtrerts 
Wandal. (Mindesm. I. 290.) LKleſßv 
frue, en. Aofter raden, en. En Gut: ØR 
adelig Jomfru, fom har Plade i et Se 
er (2 Kloſtergaard, et. G. sa 

fædvanlige Xl 

ger indelukt Gaard. 

iv . 
ſter. Fris dage Jeaca 
2: Nonne. (Colding.) 

hvor Munkene el: Monnerne helde Gal 
tieneſte. Kloſterlem, et. 
(da Hofpitaler ell. Fattighuje bl mee 
dertiden kaldes Kloftre.) XX 
et. flint Lerred. Holbergs Gr. 
Klofterlevnet, Xlofterliv, et. det ae 
fom Munte cl. Bonner efter * den * 
reſtrevne Regler maa føre 
”Bel oplærte i Klofte ” Ge 
kloſterlovet, adj. ſiges om San, felt 
ælde. fave beftemt "dem til at go 1 
Kloſteriyſt, en. LoR til at gonci Sin 
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oſterlofte, et. £. fon et Mandfolk eler 
zsentimmer aflægger, at ville indtræde i 
geiſtlig Orden og leve efter dens Regel. 
Sſtermark, en. Mark ell. Ager, ſom til 
er et Kloſter. Kloſtermuur, en. M. 
omgiver et Klofters Bygninger, Gaard 

Gave... Xloftermø, én. Kloſterſoſter, 
ning. (J. Friis.) Bloſterport, en. P. 
i Kloftermuren. — RXlofterprovft, en. 
des Provften, fom foreftaaer Communi⸗ 
t i Kisbenhavn, og den Adelsmand, ſom 
eſtaaer ct Frokenkloſtet i Holften. Klo⸗ 
præft, en. P. ved et Nonne⸗ell. er Frøs 
kloſter. Kloſterregel, en. Forſtrift, 
2 de, der leve i'et Kloſter (1) maae rette 
efter, KRloſterret, en, den Ret, ſom 
des over en Munk el. Nonne, der bar 
feet fig. Kloſterſtik, en. tit, ſom 
ro Reglerne følges i et K. Kloſter⸗ 
Ic, en. Skole, ſom holdes i, ell. ev forenet 
et Kloſter. Kloſterſoſter, en. Nonne. 
oyterrugt, en. Ørden og dens Overhol⸗ 
fe i ef K. Kloſtertvang, en. den 
ang, ſom Klofterløftet og Klofterlivet 
Dfører.  Blofterøvelfer, pl. religioſe 
elſer fom foretages i et Kloſter. 

1. Klov, en. pl. Klove (eller Klove.) 
sl. Klauf. Sv. Klåf. f. Floveog AX løft.] 
kleftede porn p. nogle Pattedyrs Fødder. 
saa at Rlov imod Klov, Horn imod 
rn regnes.” D. Lov. III. 13. 29. ”Kames 
tygger Drøv, og den har ikke Klove.“ 
Dofeb. 11,4. (”En Hare tygger og Drev, 
n han ſtiller ikke Klovene ad.” 11, 6. 
b. 1550.) ”Intet Dyre Kløver ſtal røre 
nm.” Ezech. 32. 13. = Rlovdyr ell. Klov⸗ 
r, et. Dyr fom har kloftede Fødder el, 
ove. (Jél. Klaufdyr.)  Xlovfav, en. 
Slags Planfefav. ( B. S. O.) Klov⸗ 
ge, Kloveſytze cil. Alovefyge, en. En 
ygdom i Klovene hos Huusdyt. (V. S. O.) 
2. Klov, en. IT. Kloben.) en Tang 
at tage noget med. En Jernklov, Ild⸗ 
IV, Fiilklov. (V. S. O.) 

Klove, en, pl.-r. IT. Kloben. Den 
mindelige Bemerkelſe er et kloftet Red⸗ 
ib.J 1. et Zræ, ſom lægges om Halſen 
Qvæg, f. at binde det faft i Baaſen; en 
oklove. (M. S. Klave.) 2. Bolt og 
won, ſom Forbryderes Gænder og Fødder 
ggeg i. (forældet.) ”Indfæt dine Fødder 
jeng Stof, og din Hals i dene Klove.“ 
ir. 6. 26., At ligge I Klover og Jern.” 
itf. (Haandklover. Gir. 21.21,)= Klo⸗ 
baand, et. B. ved Kloven, hvormed 
væget bindes til Baafen. (Dec. Mag. 
. 371.) Flovebinde, v. a. 3. at binde 
Klove (1.) At klovebinde AQvæg. Flos 
bunden, adj. v. bunden v. Klove (0 
væg, der holdes paa Stald.) Ti flove: 
måne Hoveder. ” Floveles, adj. Floves 
ft Ovæg, fom ef er bundet. 

»ſted. At være Medlem af en Klub, 

Klub — Kluder. 

1. Klub sl. Klubbe, en. pl. Alubber. 
[Eng. Club. Sv. Klubba.] 1. et fort, 
tyft Stvkke Trœz en, Kolle, I (forefommer, 
i ældre Str. og br. i Norge.) 2. en Jord⸗ 
flump. (V. &. 0.) 3. En Xlub eler 
Skrueklub falde6 en ftærf og tyk Jernram⸗ 
me, hyori indſettes forſtiellige Skrueſnit 
(de ſaakaldte Bakker), hvilke, naar Klub⸗ 
ben v. dens to Haandfang omdreies, ſtœre 
Skruer af Jern ell. Staal. 

2. Klub, en. pl.- ber, [E. Club.] et 

fluttet Selſtab, der ſamles til indbyrdes 
Moro, og et ſaadant Selſtabs Samlings⸗ 

aae 
ind i en Klub. At gage (hen) i Klubben. 
(Dette engelſke Ord er traadt i Stedet for 
vort danſte Øilde.) — Klubbal, et. Bol, 
fom gives ken K. Klubgang, en. jævnlige 
Beſog i en Klub. (Rahb. D. Tilſt. I 234.) 
Klubgiceſt, en. den, ſom er Medlem af, 
og jævnlig føger en Klub, , Xlubliv, et. 
den Maade at leve pag, fom i Klubber 
findev Sted. (Kahbek.)Klubven, en. 
Perſon, m. hvem man i Klubben omgaaes 
fom et Slags Ven. . Blubvenffab, et. 
Venſtab, indſtronket til Klubben. (Rah⸗ 
bek.) Klubvert, en. Spiſevert I en K. 
Klubvæfen, et. Alt hvad der hører til 
Klubber og Klubliv. (Rahbek.) ; ' 
Klud, en, — [Jet. Klutr.] 1. et 

lidet Stykke Toi, iſer gammelt ell. revet; 
en Lap. En linned, ulden K. ”Ingen fætter 

' 

U 

en Klud af nyt Klæde p. gammelt Klæde.” 
Matth. 9.16. At lægge en Klud p. Saa⸗ 
vet; binde en Klud om Fingeren (hvorved 
ogſaa fan forſtaaes en længere Strimmel; 
heler ifte br. Lap i dette Tilfældé.) 2. et 
Klæde, fom bindes om Halfen; Halsklud, 
Halsdug. (Holb.) = Fludcbode, v. a. 1. 
lappe m. Klude. Kludeboeder, en. den, 
ſom boder gamle Klæder; en Lappeffrædder, 
(Moth.) Kludehandel, en. H. med 
Klude og gamle Kleder. Kludehynde, 
et. Hynde m. Vaar, ſammenſyet af bro⸗ 
ede Alude. Kludekniv, en. Redſtab, 
vormed Kludene fonderffæres I Papirfa⸗ 

briker. Kludekram, en. alle Slags gam⸗ 
melt, ubrugbart Tsi. Kludekræmmer, en. 
den, ſom handler m. Kludekram. Klude⸗ 
papir, et. P. forfærdiget af linnede Klude. 
forftlelligt fra Bomuldépapir.) Klude⸗ 
amler, en. den, fom gaaer om og ſamler 
Klude t. Papirfabriker, fon befatter fig m. 
Kludeſamlintgg. Kludeſtab, et, 6. hvor 
Klude og brugt Linned glemmes, . Klude⸗ 
fFrædder, en. d. ſ. ſ. Kludeboder. Klude⸗ 
tæppe,et. Gulvtæppe, ſammenſyetaf Klude. 

lude, v.a.1. lappe ſammen af Klude, 
bøde m. Klude. En kludet Troie. ( V. S. O.) 

Kluder el. Kludrer, en. pl. —e. den, 
ſom gior fit Arbeide daarligt, uforfvarligt; 
en Fuſter. — kluderagtig, adj. ſtisdesloſt 
giort, fuſteragtig. luderarbeide, et, og 
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beide. At kludre 
kludre noget ſammen. 

naar den li 
lingerne. (Deraf: Klukhont. V. S. O.) 
Om Naͤttergalens og 
Baggeſen. 

ſen v. haſtigen at ſynke noget flydende. — 
Uegentlig: 
m. Strandens, Bølgers Kluk — blanded 
fig hans dybe Gut,” Bagg. 
en — Dritte. At faae fig en Kluk. 
Colber. . 

- Rlutfe, v,n.1. (har.) figes om Hons, 
der give bemeldte &yd; ogſaa om Ravnen 
Grams Nucl.) og andre Fugle. ”SKoms 
mer £und, Nattergalen klukker ømt p. hen⸗ 
des Karm.” S. Staffeldt. (Nye Digte. 151.) 
2. At klukke af Flaſten 3: drikke med en 
klukkende Lyd) (Langebek.) 

N. 6. Klump. 

eler uformelig Maſſe. 
Jordklump. (ſ. Klimp.) 2. færdeles: en 
af Meel eller Brod lavet Bolle. (M. S. 
Klump.) a) Klumpdaler, en. et Slagt: 
meget tyk Solvmynt. 

ſodder. — b) Klumpebly, et. 
ſtobes i tykke Stykker; modſat: Rullebly, 
Tavlebly. 
ſtobt i Klumper. 2. et Jern, dannet ſom 
en Gar med Klumper i Enderne, til at G 
brænde Haarkroller. ( G. 6.0.) 
pemelf, cen. Bollemelk. 

" Uld, hvorl er mange. Klumper. ” Flumpes 
=viis, adv. 

J 
ÅJ —W 

Kludervcerk — Klyne. 
X 

Kluderverk, et. kluderagtig Gierning. 
, " Rludervere, 

dervorn, adj. —* arbeider 
deragtigt. — Kluderi, et. pl. =er… Klus 
derværk; Lapperi. 
Bøden det er Kluderi,” Ingemann, + 

I. flet giorte Vare. klu⸗ 
sodesloſt, klu⸗ 

»Med den Flikken og 

Kludre, v.n. ge 1. gisre Kluderar⸗ 

TZlut, et, 1. Lyden, fom ch Høne giver, 
er p. XSg ell. Falder på Kyl⸗ 

urtelduens Lyd, 
2. den Lyd, ſom hores i Hal⸗ 

Med Hyli Skovens troner, og 

3. en Zaar, 

l.-er. (38... Klumbr. 
1. en fammenhængende 

En X. Bly. En 

Klump, en. 

Klumpfod, en. 
en vanſtabt og alt for ty 

klumpfodet, adj. fom har Klump⸗ 
et. Bin, fom 

I, - fødder, 
od. 

Klumpejern, ct. 1. Jern, 

Klum⸗ 

Alumpenld, en. 

i Klumper, i Klumpetal. 
Klumpe, v. a. og red. 1. giere til en 

Alump, bringe fammen i Klumper. (Moth.) 
— Klumpet, adj. v. ſom er i Klumper; ell. 
ſom indeholder Klumper. Groden er klum⸗ 
ph, — 

kelſe af en Klump. 
Klumpe fig, recipr. antage Skik⸗ 

Klunt, en. pl, - er. EN. S. Klunt.] 

en Klods, Klump. — kluntet, adj. klod⸗ 
ſet, ubehendig, (dagl. og [av Tale.) 

Klyds; et. det Hul for paa et Bkib, 
hvoriglennem Ankertougene lades ind. (Og⸗ 
faa; Klydsgat.) 

Klygt, klygtig, ſ. Klogt, klogtig. 
Klyne, em på -r. —— he ] fed 

Mofetørv. (i Iylland.) Deraf: klynear⸗ 
tet, adj. Klynejord, Klynekul (Torvekul), 

Klyneſpadei, og flere Skrifter om Jyi⸗ 
land forefommende Ord. 
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ufte) i, ved noget, At, 

(Kingo.) 

Klynge — Klebe. 

0 
Klynge, en. pl.-x. en fæf ſamlet za; 

de; ifær om levende Beſener. Gun Al 
Mennetter, Bier. Alle ſtode ĩ een K. 
ham ſtod det forſamlede Folke spmært: 
me Klynger? Hertz. = Flyngevirs, så 
i Klynge. “Og Natre Flyngevirs i ke 
Grupper male,” Txviel. . 

Klynge, v. a. og recipr. 1. [Gu &« 
cling, cling together.) 2)  recipr. 

ſamie fig hobeviis, ſlutte, hænge fis få 
ved, Bierne Flynge fig. Børnene Fivugs 
fig om ell. til Moderen. *At Flynge fig 
Maften.” Evald. ”Vaar Børn fig om mi 
Plynge ved ſnurrigt Eventor.“ Bagsds 
b) v.a. At Flynge op. At Hynge fig e 
et Træ, op ad en Stang "3: arbeide fig 
med Arme og Been. ”At Flønge cen e⸗ 
Galgen” hænge ham. Baggeſen. At Rå 
noget. ſammen. (8. S. O.) 

lynges, v. n. pass. ſamle fig t Sk 
Qvæget, Bierne klynges. (Langebek.) 

Blynfe, v. n. 1. (har.) flage fig, jemm 
fig m. ſvagere Roſt. En Hynkende Gimme 
Ogſaa uegenti. At klynke — e) over 
befværlige Tider, Han FHynfede mm ke 
fed, beflagende fin Stand.“ G. Frizam 
== Deraf: Klynken, en. ud. pl. — Ble 
Fer, en. den, ſom tdelig flager dg 
flager fig. Klynkeri, et. pl.-er. eg 
gientagen Klynken. — Klynktreſt, ca 
klagende Roſt. "Børhør den Spedes U 
keroſt, demp den Forladtes Raab. Sha 
rup. Klynkeſtemme, en. En Sters, 
ſom den Klynkendes; en Hagende Grumme 

Klyuketone, en. Klagetn 
Klys, f. Klyds. 

Klyve, v.n.1. ogſaa Hov, Hyvet. (ha 
og er.) [IIsi. klifa, Lliſfra. Go. Klika)) 
ſtige op ved at klavre. At Hyve ap i Ra, 
over et Gierde. At Flyve ſom en Kat. ”Sz 
ange man Flev op i Maften.” felt. 

P. ”Hvo ſom Flyver hoieſt op m 
Fald til Jorden kaſtes.“ S. Bilder. (Sk: 
br. i St. for dette v. krybe, ſom dog rat 
lig har en forſtiellig Bemærtelfe.) = Dæ 
af: Klyven, en. ud. pl, — 
en. En Stang m. ubRaaende GSpeler 
begge Gider og en Krog i Kuden, fl 
Élyve op ad fom paa en Stige; jen Simo 
ſtang. (Moth.) 

Klyver, en. pl.-e. [maafter af v.a 
Heve.] de forreſte, trekantede Gtinki, 
Storklyver, Wꝛiddeitlyver, Stormfiyor. 
=Deraf! Klyverbarduner, pl. Tess, je 
ſtotte RIyverbommen >: der Stang, hs 
pan Klyverne heiſes; vo. ff. - 

Klæbe, v. n. dga. 1. [I. &, deofa. & 
kleben. N.G. fleven. Sr, tin] 
a) neutr. blive hængende 2. —* 
Fugtighed. Beget e ved) Fleger. 
b) act. d. fS Hine, ell. eriſcke st sæd 

"bliver hængende ved. *Hol fager de Bi 
det — og Flæber big faſt forn er Jak fro 
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Klæbe — Klæde. 

rmpen 2” Meislings Theafrit. ”J Sans 
ons Blod han fin Kiortel Flæber,” Øhs 
"chlæger. —= Rlæberfteen, en. et Slags 
ren, hvoraf i Norge gisres Ovne, Gry⸗ 

og andre Ting. Steatites cretaceus, 
cunnid,.) = Flæbrig, adj. (T. klebe⸗ 
oe) fom let klæber v. noget, fom har en 
Fugtighed v. fig. — Detaf: Klæbrig⸗ 
>, en. ud, pl. , ” 
1 Klaeæde, en. (men aldrig med ubeſt. 
ti Eel.) ud. pl. det, man flæder fig 1; 
æter, Klædning. At give cen Føden og 
den. i i 
2. Klæde, et. ud. pl. [Jél. Klædi.)] ef 
age Uldtel, ſom Mandfolk fædvanl. gaae 
edt i. At væve K. Et Stykke Engel , 
abantſt K. — Gen. Klædes br. ſom adj. 
2 Kleædestreie, Klædesburer. Klæ⸗ 
bod, en. Bob, hvor en Klædefræmmer 
[ger Klæde og andre Barer. KRlade⸗ 
brif, eu. F. hvor Klæde forfærdiges. 
lædefarver, en. Uldfarver. lædes 
ndel, en. H. med. Klæde. Kleæde⸗ 
mdler, Xlædefræmmer, en. den, ſom 
ndler m. Klæde og flere til Paaflædning 
vende Barer. . - Alædelitt, en. Rand, 
evet af grovere Uld, hvormed et Stykke 
fæde p. begge Gider i Længden indfattes. 
lædemager, en. ſ. Dugmager. Xlæs 
mel, et. Inſect, hvis Larve fortærer 
lœde. Phalæna sarcitella.… Rlaædeop⸗ 
g, et. Udfalgsfted f. Klæde. KRlade⸗ 
m, en. Aledemel. Bladeperſe, en. 
. hvori Klæde og andre Uldtsier preſſes. 
lædepialt, en. et afrevet Stykke Klæde, 
I. af en SKlædring. (f. Pialt og Klud.) 
De ſtal forvandles fom en Klaædepialt.“ 
ingo.  Alæderamme, en, R. hvori Klæs 
e udfpændes f. at tørres. Kladeſax, 
a. &. hvormed Klæde overſteres. Klæ⸗ 
evalker, en. den, ſom tilbereder Klode v. 
zalkning. Klæ evaret, pl. forſtiellige 
zlags Klæde fom Handelsvare. Klade⸗ 
æver, en. Dugmager. Kladevaveri, 
t. Sted, Indretning, hvor Klæde væves. 
Mædevævning, en. Gierningen, at væve; 
t forfærdige Klæde. ' 
3. Klade, et. på.-c, ISel. Klædi.) 1. 

t Stykke Toi, tienligt t. af bedekke noget 
ned. At binde et K. om Hovedet, om Hal⸗ 
en. Deraf: et Bordklæde, Forklade, 
daandklæde, Halsklæde, Liigklæde, Rulle⸗ 
læde, Strygeklæde, Torklæde, m. fl. 2. 
Kleder, allene I plur. Klædebon; det, ſom 
iener til Skiut, og tildels Til Prydelſe f. 
vet menneſtelige Legeme. (ſ. Bangklæder, 
puerdagéklæder, Hoitidsklæder, Overklæ⸗ ſtykk 
'er, Underkleder.) Linnede, uldne Klæ⸗ 
der. Hun ſyer felv fine Blæder, At hielpe 
ten i, af Klæderne. Der er ingen Klæder 
”» Øengeftlæder i Sengen. (Sammenſet⸗ 
ninger, fom hertil høre, have Ordet Klæde 
sing.) RKlaædeborſte, en. B. hvormed 
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man børfter Støv af Klæderne. 
degiemmer, en, den, fom har Klæde: 
varing og under Opſyn. Kladek 
et. Klædekiſte, en. Kammer, Kiſte 
Klæder giemmes. Klkdefurv,” 
Kurv til-at bære Klæder, vaſtet 
o. desl. i. Klædepragt, en. P.is 
i Klededragt. Kladeffab, et. € 
Klæder giemmes. Kladeſtifte, et 
ſtiftning af Klæder. (A. S. Vedel.) 
deſtik, en, Skik I Slædedragt, Klæt 
ik; Mode, »Fremmed Blædeffit. 
ing. 1.64, Klædeſtuffe, en. 

Skab eller desl. hvori Klæbder gi 
Klædiſnor, en. S. hvorpaa vaſte 
flæder ophænges til Torring. 
tvæt, en. Klæders Vaſtning. (D. | 
14.8) Xlædetorv, et, XT. hvor 
Klæder fælge. . 

1. Klæde, v.a. ogrec.2. iføres 
give ed. tage Klæder paa. At Fla 
Nogne. Dun Flædte Datteren I Gi! 
klæde et Lig. At værge Flædt efter £ 
ane Flædt i Silke. At være for 
ædt. Gan gaaer, altid Flædt i 
Participief fammenfetes undertid 
Ddjectiver: hvidklædt, ſortkladt, vel 

— recipr. At klade fig ad: iføre f 
der; cl. gaae klodt. Hun Flæder fi 
andres Hielp. At Flæde i: farvel! 
At Flæde fig paa, Flæde fig af (ife 
føre fig Kladerne.) At Flæde fig om 
andre Klæder paa. Hun Flædte all 
nene op 3: gav dem nye Klæder, A 
fa ud i Fruentimmerklæder (om et 
olf,) 2. beflæde. At Flæde en Vo 
Bræder, m. Skilderier. Rlæde et € 
Planker. Engene Flædes med Gr 
Heraf: Xlædebon, et. IIsl.Bunadi 
behør:] ethvert Stykke, fom bruges I 
flædning. Kladedragt, en. Art og 
at tlæde fig paa.  Xlædemon, et. (f. 
d. ſ. f. Klædebon. Klædning, en. 
1. det, ſom hører t. en Perſons Paakla 
Hendes Klædning (Paakleedning) kof 
meget om Aaret. 2. et Gæt Kloder, el 
Dragt. (Ogſaa allene om Kiolen.) £ 
fig gisre en ny K. Én ny Klædni 
være en gammel Dragt, ”Dragt 
fædvanlige Maade, hvorpaa man 
fig; Klædning betegner det Tei, f 
flæder Legeniet, el. fom man bærer. 
far tale om en Stands Dragt; m 
om dens Klædning." Måler. : 
hvormed noget er beflædt; Bekla 
Riædningen p. et Skib. — Klæd 

e, ct. pl.-r. en enkelt Deel 
Klædning (i og 2) Xlædniugsi 
Toi, fom bruges til Klædning. 

2, Klæde, v.n.2. (har.) fynes ta 
lade, paſſe fig; (faavel om Dragt, fi 
Adfærd og Handlinger.) Gort kla 
flefte godt, Denne Kiole, Dragt 
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hende ikke. Det Flæder ikke den Unge lell. 
hos den Unge), at ville dadle de Xldre. 
PFor Alting vær beſteden; det klader alle 
unge Bøger godt,” Baggeſen. 

læg ed. bleg, (V. 9.0.) en ell. et. 
ud. pl. [X. $. Clæg. N. S. Klei. Isl. 
Kleggt, en fammenhængende Maffe.] fed 
Lcer; det fede Dynd, ſom udgior det ſaa⸗ 
kaldte Marſtland. ”Øverft I Marſtkengen 
ligger Kleeget, et Leerlag meer cl. mindre 
blandet m. Muld; men her for' det meſte 
ogſaa blandet m. Gand.” Dalgas om Ribe 
Amt. 17. (*Blaaleer el, Kleg, fom er 6. 2.) 
Fiordens Bundfald,” B. Seidelin om Hløvs 
ring 4. 40.) Klæglag, et. Jocdlag, ſom 
beftaaer, af Klæg. Maärſtbundens Godhed 

beroer p. Klaglagets Tykkelſe og Klægeté 
Reenhed.“ Dalgas. Xlægfide,en. Klæg⸗ 
fiden p. Terv 2: den Side, ſom vender 
mod Jorden; modſat: Græsſiden. 
Kleg ell. kleg, adj. ſom indeholder 

en bindende Fugtighed, er fugtig og ſei ell. 
ſammenholdende (klebende), ſaaſom Leer 
eller Leerdynd. Klagt (ell. kleget) Brød. 
Kleg (leerkleg) Ford ell. Klegjord 3:" fed, 

Dynd.“ Arreboe, (Oexaem. 249.) — Deraf: 
Flæge eller Flegge, v. n. blive ſei, kleg. 
Brodet klegger. (8, E. O.) Flæget el. 
Flegget, ad). d. ſ. f. kleg. Den klegede 
Grund t Marſtlande. — Klaghed, en. 
ud, . ' "4 N 

> Xlætfe, v. a. 1. IJel. klekia.] At 
klække linger ud 3: udruge; om Fugle. At 

- Plætfe op 2: opføde, opfoſtre. At klakke et 
Lam op, ſom Moderen cr død fra. ”Dg 
fiden fidde der og; fede Sviin, og Flæffe 
Gens og Gæs op til Folk i Kisbenhavy,” 
Rahb.(D. Tilſt. VII. 55.) (Om Børn. 

" Holberg.) == RKleækketid, en. Fuglenes Ru⸗ 
getid. (V. S. O.) 3 

2. Alætfe, v. n. 4: (har.) forſlaae 
ſtrektke til. Det Plætfer Fun lidt. (ftelden.) 
— Heraf: klakkelig, adj. ſom fan forflaae, 
tilſtrekkelig. En klækkelig Hielp, Winding. 
»Et viſt, efter Omftændighederne klakke⸗ 

ligt Antal.“ Guldberg.“ Klækkelige Kaar,” 
Vaggehen. (Rümbr. 1807, S. 181.) 

Aloe, en. ud. pl. (to Stavelſer.) En 
ſtoœrkt pirrende el. kildrende Fornemmelſe 
i Huden, ſom, naar den ſtiger fil en meget 
hoi Grad, bliver ſmertende. 

” Klee, v. a. og n. 1.” (den Stavelſe.) 
IJẽl. klæa.] 1. v. a. gnide cl. rive Huden, 

.f. at ſtandſe el. formindſte Kløe ell. Krils 
len, At kloe fit Hoved; kloe fig i Hovedet. 

. Deraf: Kloen, en. (to Stav.) Giernin⸗ 
gen at kloo. 2. v. n. og impers. føle, frem⸗ 
bringe, være forenet med Kløe. Ryggen, 
Saaret, Huden Fløer, Det kloer over min 
hele Krop. | 

" Bloft, en. pl. - er. Isl. Klanf, Klofi, ” 
J. Kluft. jvf. v. af Meve.] 1. Kevne, 
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de af fig. (Moth.) At loge 
leret Jord. (Grams Nucl. lat.) Det klegge Flo 

Zleft Kiegtig. 

Spræffe, aaben Fordebning. Can] 
Klippen, Biergkleft. At Have ca Xlø 
i Hagen. Malmkloft, Ertekloft i Sø 
gene. 2. undertiden: noget, &vori der 
en Kloft, fom. er kløftet eller gren. 
kleftet, adj. fom har en Kloft; BON 
Klofter ev deelt. Deraf: tveflofter, tu 
kleftet, x. — Fløftfodet, adj. Kie⸗fti 
dede Dyr, Klovoyr. ( VaS. O.) Xi 
ge, en. kloftet Sage, get, ad 
om har en kloftet page. NXløftholt, c 

et tveklsftet Stokke Troz en Tocqge. (8 
.O. Kleftnæſe, en. R. må 

Kløft i Midten, Nasus bisulcus. ( Net 
Deraf: Fleftnæ et,adj. — Fleftfliæng X 

med ef tvedselt Skieg. (Langebef.) 1 
vei, en. trang Bel giennem en Biergluß 

Aleftig, adi. ſom let fader fig fin: 
klevelig. (8.6.0) 

Kloge, v.a. ogrecipr. 1. Indis Herfori 
figes om den indvortes modbydelige Fecnen 
'melfe, fom bringer cer ft. at ſpye el. bræk 
figs ligeſom ogfaa om Birkaingen el. Sis 
ningen felv. (næften forældet.) At Hoge Sek 

. — Ligelach 
esſs, v.n. pass. "Han (klegs 

des) Vandet fra fig. A. 6. Vedel. — dlæ 
gsdrit, en. et Bræfmiddel. (Coliey 
Klegelſe, en. Bræfning. (Avalme, Fre 
melſe. B. 6.0.) 

Kløgt, en. (pl. Klegter. Scener) 
[af Flog.] Snildhed, Fiinbed, Glory 
dighed, Sindrighed; ifær ſom vitre Gi 
Ord og Tale. ”Paa ſamme Maade, fe 
vi lære Ord og alleflags Klogt og Jam 
bighed af hverandre.” Mynſter. "22 
Menneſtenes Klegt udtænker nyc Ssjz 
delſer.“ Samme. At vife Klogt. "Rå 
fine Ziegt jeg fatte roligt Mot.” F. GÅ 
Der er K. i hans Zale. ”Det fem is mt 
med ordrig Klogt vil lære de Galt 
Hertd.“ Klogt br. helft om en prafiig ze⸗ 
ftrandsfærdighed, om en Letbed t. at frrst 
finde det træffende, ifær m. Seafen fil Je 
len,” — "Did far ifær at gisre må. Zes 
ternes Betegning , ligefom Aand m. dere 
dybere Rod, og Ålogt m. at udfinde deri 
gienfidige Forhold.” P, E. Miller, (ur⸗ 
dertiden i ufordelagtig Bemarkelſe om (8 
falſt cl. ilde anvendt Klogſtab. "Den ich 
findige Bleyt, fom forvireer Gasdhedæ i 
tomme Dred.” Mynſter. f. Ordflegt.) = 
Eløgtig, adj. 1. ſom beſidder Kløgt, fa, 
findrig, opfindſom. Cu Mon 
Meer rig p. Speg, end Kløgt, mer Hg 
tig dog, end klog.” H. Bull. It sære Hog 
tig til noget, Den FHogtige Drfng trgøt 
til at blive en flog Mand. 2. form ute 
om Kløgt. En klogtitz Tale; Flogtige SA. 
"Har ei de meſt oplyſte —* smart 
fig v. Fløgtige Bedrag?” Rein, ”Gt Har: 
tigt Svar ct ikke altid et Hogt Grar; & 
Dmufæudighederne funne giserdet Hogs, 

www | 
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at vife fin Klogt.“ Miller. — Klegt⸗ 
10, en. den, fom ifær lægger fig efter 
ætter hoi Priis paa Kløgt og Fiinhed. 
edvanl. og nyt Ord.) ”Xgter ef hvad 
: falſte Kløgtmand til eder hyviſte. 
yg. (D. Varker. IV: 157.) 
— (i Kortſpil.) f. Klever. (forſtiell. 
Kløecr. pl. af Klo.) . 
ilsv ell. Klove, en. pl.-r. [961. Klif. 
5. Clyfa. Øv. Klef, Klefsadel, Klaf- 
el.] et Slags Badel, indrettet for Heſte 
zierglande til at bære Byrder, ligelig 
reelte p. begge Gider, Clitellæ. Ogſau: 
evſadel. (Kloftſadel. J. Baden.) — 
ovrede, et. det, ſom horer til en Klsv⸗ 
il. (Norſt.) 
Klevdyr, et. d. f. ſ. Klovdyr. (f. Klov.) 
Kleve, v. 2, 1. (Iel. kliufa. N. 6. lås 

n. C.tocleave.] ſtille noget adp. langs, 
gs igfennem. At klove Brænde; klove 
jet m. Kiler. Klovet Favneved. Kle⸗ 
rcende, et. Ved, ſom lader fig klove. 
evejern, ét. Jernredſtab til at klave 
de  Alevetile, en. f. Kile. — Alev 
ig, en. pl.-er, Gierningen, at klove. 
Klever, et. [X. 6. Clæfer, R. S. Klaͤ⸗ 
rt. Ihre henfører det til v. Flove,] 1. 
. pl. en Plantejlægt, hvoraf cen Art er 
x betiendt fom Foderurt. Trifolium 
atense Det ſtrives ogſaa Klever. (Deraf: 
leveravi, en. Xloverblad, et. Et 
kelt Blad af Kloveren; ſigurl. om ef 
tal af tre. Xlovereng, en. (f. Rng.) 
løverttræs, et. gran, afſlaaet Kløver. 
— be, et. tørret Klover. Klover⸗ 
rø, et. i Vaabenkonſten: et Kors m. et 
overblad i hver Ende. (Fr. croix treflée.) 
lovermark, en. Klaoverſlæt, en. f. Sæt. 
loverſtub, en. Stubben af en flaaet Klo⸗ 
rmart; o. fi.) 2. den Farve el. Figur 
et Spil Kort, hvis Dannelfe ligner et 
loverblad. (udtal. forkortet Alor.) J pl. 
lovere. Jeg havde fem Klevere p. Haan⸗ 
n. Klever⸗-Es, Klover⸗Knegt, Klover⸗ 
„0. ſ. De 

Klovt, en. f. Kloft. 
Knae (eller knaae), v. a. 1. 
lort. Deraf: Kna⸗-Oſt.) 
1. Knag, et. pl. d. f. en knagende Lyd. 
nag og Brag. 2. Bræf, Revne i noget 
m er knekket. *ELeerpotte fager lettelig 
neg.” P. Syvs Ordſpr. 
2. Rnag, en. pl.e. 1. en Tro⸗Nagle 
er Pind, med en Knop eller opſtaaende 
sining i Cnden, fom er giort faft i en 
æg, et Skab, el. desl., til at hænge nos 
t paa. fæng Kiolen paa Anggen. - 2. 
akker i ct Mollehiul, der tage I Ørebet. 
Kneg p. et Lceftaft; Haandgreb, hvori 

(deg med venftre Haand. IC. Knag, en 

at celte. 

naſt, Knort. Jél. Naggr, en ſtarpSpids.] 
Rnaghiul, et. d. f. f. Kamhiul. Bnag: 
ul p. eu Kornharpe. Dalgas. Ribe A. 130, 
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Knagrekke, en. En Mekke Krage til af 
hænge Klæder pad. ' …… 

Knage, v. m. 1. (har.) give Lyd fom et 
haardt Legeme naar det. brekkes, cM. er nær, 4 
derved. Iſen, Bielken knagede. Det kna⸗ 
gede og bragede i hele Skibet.“ Men kraf⸗ 
tigt ſtyred Helge det knagende Roer.“ 
Ohlenſchl. »Hoit Bielken knager og Tiæs 
ren brager i tørre Mos.“ Samme. — 
Deraf: Knagen, en. ud. pl. . 

Knald, et. pi. d. f. (Sv. og T. Knåll.]' 
Syd, ſom hores, naar ſammentrykket Luft 
pludfelig udvides ca. giennemffæret ; meſt 
om Lyden af Øfud cl. antændt Krud. (om 
Torden br. Skrald.) Jeg hørte Knaldet af 
Boſſen. Knald (Smaid) af en Pidſt. = 
Knaldblus, et. Blus af noget, der fænde, 
ledſaget af Knald. . Analdbly, et. ſalpeter⸗ 
fuurt Bly, der giver et ftærft Knald, naar det 
ægges p. Gloder. Saaledes: Knaldguld, 
RKnaldolie, Knaldpulver, Knaldſols, og 
flere lignende chemiſte Sammenſetninger. 
— Rnaldglas, et. en liden tynd Glas⸗ 
fugle, fylder m. Luft ell. Vand, ſom, naar 
den bringes t. Ilden, fpringer itu m. ftærkt 
Knald. Analdluft, en. En Luftblanding, 
hvis Forbrænding ledſages af Knald, 
Knaldpidſt, en. (Il. rettere: Knaldepidft.) 
En Evøbe, ſtikket til at give Smeid, til 
at fmælde med. ”Poftilioner — fmeldende | 
med deres tykke Knaldpidſte.“ Baggeſen. 
(Labyr. II. 372.) 

Knalde, v.n.4. (har.) 1. give et Knald 
fra fig. Man horte Gevererne Fnalde. "Saa 
ligger i Dybet, naar Tordenen knalder, 
den ſalige Øfters i tryggeſte Skaller.“ P. 
M. Trolel. 2, frembringe, foraarfage 
Knald. At Fnalde m. en Pidſt, m. et Ge⸗ 
vær, ”De fafte ftore Potteſtaar, der knal⸗ 
des over hele Landet,” J. £, Heiberg. 

Knaoſt, en. (f. Enge.) et Slags norft Of. 
Anap, eu. pl.-per,. [36]. Knappr,] 1, 

et lidet rundagtigt eller fladrundt Legeme, 
der færtes p. Toppen ell. Enden af noget. 
Knappen p. et Spiir, p. en Stof, p. en 
Flagſtang. Sadelknap. 2. færd, et faadant 
vundagtigt Legeme, ſom, v. Hielp af Knap⸗ 
huller, tiener t. at ſammenhefte Klæderne, 
En Kioleknap, Bureknap. Solvknapper. En 
(m. Klæde) overtrukten K. En Siltkeknap. 

Runapform, en. 1. et rundt Stykke 
Zræ, ſom ſyes ind i det Tei, hvormed 
Knappen ſtal overtrekkes. 2. Form, hvori 
Knapper ſtobes. Knaphul, et. Jndſnit 
i Klæderne, hvori Knapperne feſtes. 
Deraf: Rnaphulsnaal, én, N. hvormed 
Knaphuller ſyes. Knapmager, en. den, 
ſom forfærdiger alle Slags Knapper. 
Knapoſt, en. ef Slags Oſt, i Form af en 
liden Briffe, — Anappeneal, en. ſ. nedenf. 
Knap, adj. pl. knappe. 1: ſnever, 

trang. Kiolen er for knan. 2. utilftrættes 
Ug, indftræntet, Tiden er dertil for knap. 



Der er knapt Rum. At fage for knapt 
Maal. (Heraf de i d. Zale brugel. Ord: 
Knapmaal og Anapnæring 3: ringe Er⸗ 
hyerv, ſinal Zæring,) 3. paaholden, giers 
rig. At være knap af fig. — knapt, adv. 
ringe, taryeligen. Det gaaer knapt til i 
Huſet. Gan blev holdt knapt hos Foræls 
drene. == Rnaphgd, en. ud. pl. ogn Egen⸗ 
ſtab, at være knap. Rummets Knaphed. 
rn Adect. 3die Bemærtelfe; Paa⸗ 
oldenhed.) knappe, v. a. 1. egentl. 

formindſte; bruges i Talemaaden: At 
knappe af 3: formindſke, indſtronke fine 
Udgifter. At knappe af i fin Huusholdning, 
i fin Levemaade, i Maal og Vægt. . 

Knap, adv. neppe. Det ſteer Fnap i 
Dag. ”SJeg feer i Kilden ned, og knap 
mit. Anfigt kiender.“ M. S. Buchholm. 

1. Knappe, v. a. 1. [af n,.s. Bnap.] 
, giere faft, hefte ſammen v. Knapper. At 

nåppe fin Kiole. Knappe Kiolen til, op. 
At knappe en Knap i. At knappe (Klæde 
ningen) ſammen om Halſen. 

2. BRnappe, v.a. (indftrænte,) f. knap. 
Knappenaal, en. pl.-c. , En Naal eil. 

ſpids Stift af Metal, m. et Hoved el. en 
Knap i den anden Ende (Knappenaals⸗ 
hoved), til at fœſte Toi el. Slæder fam: 
men med. (f. Naal, og Naalemager.) Et 

' Brev Knappenaale. — Rnappenaalspenge, 
ſ. Naalepenge. Knappenaalsrift, en. 
Rift I Huden af en Knappenaal. . 

Knark, en. pl,-e, En vanftelig, fær, 
anten Perſon. En gammel X. (Veſſel.) 

Endnu er til ſaamangen Knark fra Vers. 
dens gamle Zider,” Storm. 
. Knarke, v.n.4. (har.) give en ujævn, 
grov og ſturxende Lyd fra fig. Døren knar⸗ 

er. ”Bognen gaaer, alligevel dev kFnarker.“ 
Ordſpr. (Om en lignende, men finere Lyd 

” bruges knerke cl. knirke.) — Deraf: Knar⸗ 
en, en.“Man hørte Knarken nu i Bænte, 

nu t Genge.” Holb. P. Paars. 
Knarre, v.n. 1. [ 

ges omtrent I famme Tilfælde, ſom knatke. 
Hængflerne Fnarre. Vognen knarrer, naar 
den cl er ſmuurt. ”Nye Vogne knarre meft,” 
P. Syvs Ordſpr. — (Knarre, en. Skralde. 
Colding. Tydſt.) 

Knarvorn, adj. [Miller udleder det af 
Frarvrre, knarke.] ſom idelig knurrer eller 
ſtiender; fortrædelig, vranten. (Bneedorf. 
Baſtholm. Aandel. Taler. 1779, I. 196.) 
Hyppigere dr. nu knurvorn. — Deraf: 
RKnarvornhed, en. ud. pl. (Langebef.) 
»Gnaven og knarvorn betegner cen, der 
pleier at fmaaftiende; men Knarvornhed 
br. til at betegne bande noget ftærfere og 
mere rodfæftet, end Gnavenhed.” Muͤller. 

BRunas, et. (langt &.) uden Art. i de 
Talemaader: At ſlage i Knas, gaae i K. 
a: i ſmaa Stykker. 2. Sukkertei, Slite 
keri. At gaae med Anas i Sommen. 

N 
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knarren.J brus 

Snafe — Kueiſe. 

Rnafe, v. n. 1. (har.) sivede), 
naar. noget haardt brydes imellem 
derne. Det er faa tert, at det knaſerſi 
tet kaldes knaſstor.) Brødet Fucjari 
ænderne (naar det er meget haardt, 
blandet med Sand.) 

Knaſte, v.a.ogn.1. 3) knuſe 12.2 
derne, tygge noget, der giver ex faa 
Syd. (V. S. O.) B) ffære Zændt, gm: 
i noget med Zænderne. (B. 6.2.) 

Knaſt, en. R- er, Kuort, Kuak 
Zræ. (R. S. Knaft.) 

Knaſter, ent. ud. 
J. Ganafter, Knaſter. Af det 
anastro, en Rorkurv, hvori Tobak jetci 
Rneb, et. pl. d. ſ. (langt €.) 1. & 

ningen at fulbe, Klemmen, Kris = 
Fingre ell. Tang. Gt K. i Armen. 
paa Kleder 2: Stedet, Hvor de ere i 
knebne i Livet, (V. 6.0.) 2. Emb:3: 
ven, Bugorid, ZTarmevrid. 3. figart 
Renker. »Til mange Kneb fon Fm 
trang forlede.”. Baggeſen. 

99. 
At giore Rub. 
de Kneb, fom den falſte Statskonſt fear 
D. Guldberg. 

Anebbre, v. mn. 1. give en fralkr: 
Ayd, ifær om Storken, naar den jk 
Nebbet fammen. ”Mofené kuacbbrende 3 
ran fandt hans Zoner alt f. hæfe” GR. 
At Fnebbre med Tænderne af Kulde. £. 
6.0.) figurl. lade Munden lebe, ft 
dre. (Moih.) > Anebber ell. Bnebbet. 
en. En Skralde. (Moth.) 
Kriebel, en. f. Kneve 
Knede, via. 4. [Jsl. bnoda, gay: 

i Norge: Enae, fnæe, knoe. Gv. Inidu) 
ælte, ælte Dei. (foretommer el i Chri 
ſproget.) — Heraf: Kneder eller Laeder. 
en, den Svend I et Bageri, hvit Acbede cit 
at lægge og gisre Deien, ifær t. fint. 

RKuegt, en. pl.-e. [I. Knecht. I 
6. Cneobt, Cniht.] 1. et ungt, $o- 
vorent Menneſte af Mandtion (faa i daꝶ 
Tale eller i SGpeg.) J paas og Fever 
bruges" det om ethvert Maudfoll. Es liden 
lig K. En Tyodnegt. . 2. en Ked, 
er I en underordnet Tieneſte. I GA 
Kideknegt, Broggerkuegt; ved 
ker: Dytteliregt, Tønde 3, tilfoca :, 
en Soldat. (Deraf: Kri , fas: 
knegt (ell. Landfebnegt), * 
5 438* malede Blade lg £ 

p ort. Ruderknetzt, Kløven 

ſigurl. og é Gammenfærn. —x 
Nedftaber, der giøve en vis Shark: f- 
el te — (2: Stiver) under en Ge, 

elker Knegt p. en Ro 2: ? 
[om bærer ——*8* Gievidsegt. 

poreknegt, 0. . 
—* v n, 1 og 2. (har,) [Rot fet 

7 & 
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Kneiſe — Knibe. 

danſte Sprog.] fiaae opreiſt; bære 
edet helt eller i en noget bag over 
t Stilling. ”Dvergen, ſom kneiſer, 
gaaer derfor ikke, at man feer ham over 
redet.” Stoud. At kneiſe med-Naffen. 
igurſ. a) om livløfe Gienſtande: rage 
11 Veiret. Kirken kneiſer fra Bierget 
r den hele By. “Og Taarnet dybeſt 
rt, ſom hoieſt Fneitte.” I. I. Lund” b) 
Menneſter: bryfte fig, vife fig ſtolt i 

ev og Adfærd. (Kneiſenakke, i d. Tale 
„ der faaledes vifer fig.) == Deraf: 
teifen, en. ud, pl. K. med Nakken. 
Knep,en. pl.d.f. IT. Knipp.] en fort, 
xætfende Lyd, ſom naar noget haardt 
de6, eller man fpænder en Finger mod 
anden; it, en Handling, der frems, 
nger en flig Syd. Det gav et K. At 
e een et Anep p. Næfen. At flaae K. 
d Fingrene. 
Kneppe, v. n. og'a. 4. [T. knippen, 
ipfen,] give Lyd, fom et Knep. 2. 
mbringe eu ſaadan Lyd, flaae Knep. At 
eppe m. Fingrene. act. At kneppe cen 
Panden, paa Ræfen. J 
Knev ll, knov, adj. artig, net, pyns 
„behendig. (hos Almuen. Sorterup.) 
re, en. pl. Knebler. [Z. Kne⸗ 
I. 
ar def fæltes el. lægges p. Zværs. At 
tte en K. i Munden p. een. — Deraf 
faa det tilforn brugelige: Knevelſpyd, 
Epyd med et Zværjern nedenfor Spid⸗ 
n, en Partifan, et Jagtſpyd. (Vena- 
slum. ſ. Bedels Saro 6. 484,) Xen 
Uevaunet Malmftang, der hænger ins 
n i Klokken, og ved Ringningen flaaer 
dens Gider. Anevelen hænger i Klok⸗ 

ringen. 3. Anevler, pl. Hørrens Frøs 
iſe. (f. nedenfor v. Frnevle, 2.) Rne⸗ 
elsbart, en. et tyd Ord: det Gtiæg, man 
ider vore over Randen af Overlæben. 
Knevelffiæg. 8. S. 0.) Sp. Knaſvel- 
ar, "Spyd, Boſſe, Knevelbart al Ild af 
roppen drev.” Holberg. 
Knevle, v.a.1. ſtoppe Munden p. cen 

ted en Knevel. (XT. knebeln.) 2. At 
neble Horren 3: aftage, afrive dens Frøs 
ufe. Deraf: Knevlejern, Knevleredſtab, 
vormed dette ſteer. 
1. Knibe, en. pl.-r. (V. S.O.) Tang, 
emme, fom er mere brugeligt, 
2. Knibe, en. ud. pl. Nod, Forlegens 

cd, Fare. At være, komme i Xnibe. "fan 
lod da ene udi Kniben,“ Coldings K. Hiſt. 
'De kom her m. denne Bopæl i en reent 
ortvivlet Knibe.” Bagg. (X. Arb. I. 78.) 
Bnibe, v.a.ogn. kneb, Fnebet. 8 

(nipa. Isl. bninpa; og knipa, at fnoe, 
wie.) 1. klemme med en Zang, eller 
ſaardt med Fingrene, At Fnibe cen 4 
Dret. Uegenti. At knibe Øienlaagene ſam⸗ 
hen. 2. fpare, tage det knapt m. fine Ud⸗ 

1. et fort tykt Stykke Træ; ifær E 

Knibe — Knippe. 

gifter, Konen kniber i Huusholdningen. (d. 
T.) At Inibe Vinden, til Skibs: lægge 
Skibet faa nær Vinden, fom det vel er 
muligt. 3. impers. Det kniber for ham 5: 
han er i Forlegenhed. Nu vil det knibe 5: 
nu kommer det vanſteligſte. == Rnibes 
tand, en. T. ſom er ſtikket til at knibe ell. 
klemme med. Ruibetang ed, Rnibtang 
(ſom det udtales), en. En T. med ſtarpe 
Ktæver og kroͤdsodiis befæftede Been eller 
Haandgreb, til at knibe med, ell. til at 
tage fat p. det, man vil holde meget faſt. 
At trætfe Som op m. en K. — Rniben, 
Knibning, en. Gierningen at knibe. 

Knibſt adje [af knibe? Det T. ſchnap⸗ 
piſch (N. S. fnipft) har en lignende 
Bemeerk. N. S. kneepfk derimod: vel 
voren, ſmal I Livet.] paa en yhsflig Maade 
tilbageholden; let at ſtode, ſpodſt, ſpids 
i Svar (ſiges blot om Fruentimre.) — Der⸗ 
af: Knibſthed, en. ud, pl. ”e 

Kniple, v.n.1 (har.) [N. $. knuͤp⸗ 
peln.] finnge Traad med Knipleſtokke 
efter et viſt Mynſter, gisre Kniplinger. 
Gun har lært at kniple. — Aniplebræt, 

et. Et ſtakt, udftoppet Bræt til at kniple 
paa; en Kniplepusße. Xniplepige, en. 
Pige, ſom fortiener fit Ophold ved at 
niple. Kniplepind eller Knipleſtok. 

en: En liden Stof, hvormed Traadene 
flynget, naar man knipler. Ku'pleſtriin, 
et. en Indretning til at Enipte paa. ”At 
fidde Dag ud og Dag ind ved Syerammen 
eſſ. Knipleſtrinet.“ D. Tilſtuer. Knip⸗ 
letraad, en. J. ſom bruges til Kniplinger. 
= Xniplen, en. Gierningen at kniple. 
z XAniplinger, pl. et Slags virfede, i et 
viſt Mynſter forfærdigede Baand, fom man 
frembringer væfgniplen. [sing. Kpipling 
bruges fun i ſammenſ. Ord: Kniplings⸗ 
grund (aaben Grund, liig Kniplinger, i 
udfyet Toi), Bniplingsfræmmer (fom 
aaer om og fælger Kniplinger), Knip⸗ 
ingsmynfter (hvorefter Kniplinger giores), 
Kniøplingsflor (et Slor af Kniplinger), 
med flere.] 

Knippe, et. pl.-t. [Iel. Knippi.] flere 
Stykker, endeel af eet Slags 
bundet i Hob; et Bundt. Et K. Nøgler 
Et Knippe Hs, Halm. At binde noget i 
Knippe. *Sanker Klinten tilſammen og 
binder deni Knipper.“ Matsh. 13. == Rnip⸗ 
pebrænde, et. Riisbroende, bundet i Knip⸗ 
per.  Fnippedannet, adj. lignende et K. 
Knippeftaal, et. Staal i tynde, knippeviis 
ſammenbundne Øtænger. knippeviis, 
adv, hvert Knippe for fig. ! 

Knippe, v. &. 1. binde i Knippe At 
Fnippe Nøgler p. en Bing. ”At knippe er 
uden Zoivl beflægtet med at knibe, fpænde 
haardt om noget; og betegner, at binde 
noget paa.£ed. Derfor bruges Knippe ffær 
om forholdbémæbgfigen lange og (malle Gien⸗ 

ſom ev 
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Knippe — Kniv. 

— 

ſtande; thi flige pleie kun af vere bundne 
enfen paa tvcers, eller iden ene Ende.” 
P. E. Muͤller. 

Knippel, en. le Kuipler. x. Knuͤp⸗ 

pel.] et langt Stykke Træ; en tyk Stof, 
en Pingl. —= Anippelbrænde, et. ud. pl. 
d. bd f. renebrænde. ; ng 

nipſe, v. a. (tydſt.) f. kneppe. 
miele vn.1. (har.) f. knarke. Skoene 

knirke. Gucen knirker under Fedderne. 
»Da knirkede Døren,” Bagg. (u. Arb. II. 
98.) — Deraf: Bnirten, en. ud. pl. , 
KRuiſtre, v. 2.1. (har.) [T. kniſtern.] 
figes deels om Ildens Lyd, naar Gniſterne 
ſprutte (f. gniſtre); deels bruger det hos 
Almuen for: fnife, grine. 

BRKRnittre, v. m. 1. (bar.) (I. fnittern.] 
bruges omtrent i ſamme Bemark. ſom det 
foreganente Drd, om en lignende, men 
ærfere Lyd, Anittrende Gniſter. (8. 6. 

O.) ”Nadr Tordner Fnittre.” Evald. ”Jl:s 
den knittrer fra Qviſt t. Qviſt.“ Ohlenſchl. 
Helge.) ”Luften knittred af takkede Syn.” 

pers. 
niv, en. pl.- e. [Jol. Hnifr. a. S. 

Cnif.] et Redſtab til at ſtere med; fæds 
vanl. beſtaaende af et Blad, ſtarpt p. den 
ene Kant, tykkere og but˖p. den, anden, og 
befæftet I et Skaft. (Saaledes: Bordkniv, 
Foldekniv, KieffenEniv, Lommekniv, Pens 

nekniv, Ragekniv, Tollekniv eller Zælles 
kniv, o. fi.) Ogſaa om lignende Redſtaber i 
Maſtiner; f. Cr. Kniven i en Hakkelſekiſte 
o. fi. a) Rnivbeſtik cl. Rnivebejtik, et. 
Gt Gæt Bordknive med Gafler i et Foder: 
knivdannet, adj. i Skikkelſe lignende en K. 
Knivfoder ell. Knivhuus, et. hvori Knive 

giemmes. Knivmad, en. Mad, ſom ſpi⸗ 
ſes m. Snig og Gaffel; Eftermad. (modf. 

keemad, Sobemad.) Langebek. niv⸗ 
aar, et. 1. d. ſ. ſ. Knivſnit. 2. Skaar i 

en Knivseg. nivſtaft, et. Haandfang 
paa en K. Rmuivſrkede, en. Stede, hvori 
Knivsbladet ſtikkes. Knivſmed, en. 
Haandverksmand, ſom giar Knive. Kniv⸗ 

ſuit, et. Snit, Skramme, giort med en 
Kniv. Knivſtaal, et. 1. Staal, ſom 
lægges for Odden p. Knive. 2. Gtaal til 
at hvæffe Knive paa. 
d. f. ſ. Knivsod. Knivſtik eiler Rniv⸗ 
ing, et Stik m. en K. Kunivſtol, en. 

Et lidet Redſtab, dannet fom en Bænf, 
der f(ættes f. enhver Perſon v. Spiſebordet, 

. til at lægge Knivsbladet paa, for at ſtaane 
Bovddugen. knivſtukken, adj. v. -giens 
nenftuttfen m. en Kniv. — b) Anivebag, 
en, Bagen, Ryggen p. en K. Kmnivs⸗ 
blad ell. Rnivoblok, et. Bladet p. en K. 
Bnivseg, en. Eggen, den ſtarpe Side p. 
et Knivsblad. Knivsod, en, Odden, 
Spidfen paa en Kniv, it. ſaameget, ſom 
derpaa fan ligge. Tag en R. af Pulperet. 
Xuiveryg, ep. d. f. ſ. Knivoblad. 

J 
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Knivſpids, en. 

Knive — Knort. 

Knive, v.a.1. At rive Gmer > fl 
Gmer op med en Aniv, cl. Kære d 
igiennem med en Knis for at renfe kt. 

: Rnives, v. 0. pass. imperſ. kniv 
at flaaes med Knive. —8 

Rno, en. ph.- er. [Fl Hnui. 
Knøge.] de fremftaaende Ender af & 
pan Fingre og Teer. - 
no le,en. pl.-r. ſogſaa: Anotik 

pl. Bnofler. 4.6. Cnuc! ] d. ſ. f. Bert 
Dgſaa færd. om Knuderne paa Ber 
Ænder, hvorved de fammenfeleé m. 32 
At have føre, fremkaaende Knogler. 
bleve hans Scen og Knogler lærte, 
G. 3. 8. (Rnok for: Knogle. QRatc2. 
S. O.) = Rnoglebeen eller Knokkelb 

Been, ſom har en Kuoffri. Uus 
Ppitatum, (Notb.) — Buoglebygniug å 
den hele Gamling af Been i et tom 
eme. En ſterk K. knoglefor, ad; 
bar føre, flore Knogler. (Klago.) — 1 
elled, et. Led, ſom to fammenføict: 2 

danne. (8.6.0.) 
KRnol sen. pl.-e. FX. 6. Hnal, Cm 

1. en Knude, Knub, Knort, iltvært, 
fom paa Træer, eller paa doriffe Legec 
2. færftilt fremftaaende Deel ed. Grit 
et Bierg; en Biergknold. (B. €. 
8. figurl. en ubehovlet, plump Derfor. 
Bondeknold. Knoldrod, en. HR, ål 
ev forfynet med en rund Knold, br 
Rodtrevler udgaae, f. Er. Leg. ås 
vært, en. Plante med Knoldrod. (Ra 
— Fnoldet, adj. fom har Knolde, 
af Knolde. Cu Fnoldet Nod. - 
Knop, en. pl.-per. FSL. Knoppr. & 

Knop. E. Knob, ſ. Anub, Knap. J 1.iå 
noget fremftaaende, kugledannet, af mf 
Storrelſe. Knopper paa £Loglinen og an 
Skibstoug. 2. færd. derundagtige Sas 
hvori Treernes ungeBlade og Blomferist 
ligge indviklede, inden de fpringe ad. Io 
har Knopper, ſtyder Knopper. Cr 3! 
ſterknop, Frugthrrop, Nofentnog. = kr⸗ 
dannet, adj. dannet fom en K. Ex 
me, en. H. hvig Knopper endas 
ave qabnet fig. (8. S. O.) 

en. Navn p. abſtillige Tongarter. kuo 
pet, adj. ſom har Knopper. 
Knoppes, v.n. pass. knoppedes. atfer 

Knoppet, ſtyde Knopper. Zræerne begenk 
at knoppes. — Rnopning, en. det, e 
knoppes. (2. Rothe. 
KRuorpel, ſ. Bruſt. 
Kuort, et. plc. [I. Krotrerꝝl 

en (liden, ujævn Knold ell. —— 
ræ, paa en Kiep. — Fuo , 

fom har mange Knorte. — Knoitekichy c£. 
Knorteſtok, en. Kiep, befat med Saki, 
f. Er. af Tiorn eler Skovabiſd: — Fuors 
fet, adj. fuld af Knorte; njæve 
Veien er knortet af Froſten. Én Frortrt 
Valbirf. Gubm, 

å 

z 
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Knub — Kringe. 

hb.) 

ub, eu. pl.-be. [f. Bnop, Rnude.] 1. 
Tlodé, et uhandeligt Stykke Tro; eu 
E, en Stub. (P. Clauſſen. Langebek.) 
uindt nok, jeg fidder paa denne Anub,” 
8. 2. figurl. d. f. f. Rnold, 3. = Knub⸗ 
 et.”et Slags ſmaa fladbundede Skibe 
Baad, udhulet af et heelt Træ;“ en Egb. 
ting, Moth.) RKnubſtol, en. Stol af et 
t Stc Træ. (Moth.) = Fnubber, adj. 
mortet, knudret. (V. 6.9.) 2. figurl. 
trodfig, ftridig. At give knubbede Ord, 
e trodfigt. »Tor du give mig knubbede 
12” Svolberg. (den Bægelf.) ”Jeg kom 
et Vertshuus, og gav Verten endeel 
Lhbede Ord,” Bagg. N. Klim, 182. 
smubbe, v.a.1. banke, give Hug. (d. 
e.) Ogſfaa om efte, der gnave fig cl. 
" hinanden med Zænderne. Heſtene 
PBbes. (Langebek.) 
X mude, en. pl.-r. [Isl. Hnudr. A. 6. 
otta.] 1 Alm. en rundagtig uregelmæsfig 
hævelfep. st Legeme; og uegenti. ef rund⸗ 
igt, uregelmæsfigt, haardt Legeme. Saa⸗ 
6 : 1. Udværty. ef Zræ; Knort, Knaſt; 
sært el. Hœvelſe paa ell. inden i dyriſte 
cmer. ” Denne X. maa hovles af. En 
i Bryſtet. 2. Led, Knæ paa Værter. 

31. Hnutr.) 3. en rundagtig Forhøis 
g, ſom opfåmmer naar et baieligt Les 
te (Traad, Baand, Reb, 0. d.), Enyts 
el. flynges fammen'p. en vis Maade. 
knytte en RKnude, flane BR. paa noget, 
de, trætte i K. Baandet aik i Knude. 
Haardknude, Drageknude, Rendeknude. 

irl. en vanſtelig ell. indviklet Gag; en 
adring, ſom ikke er let at bortrydde. 
et Stykke Ved, fom er giennemvoret 
d Knuder og Knorter, og derfor beſpœr⸗ 
t at fleve og hugge. J denne Favn 
ænde et mange Knuder. At fleveen K. 
Knudebrænde, et. B. ſom beftaaer af 

re Knuder. Frudefuld, adj. fom har 
inge Knuder,  Anudefryndfer, >! F. 
atte med Knuder, (Moth.) nude⸗ 
xs, et. en Græsart. Phleum nodosum. 
adekodet, adj. ſom har ſtore Ankelkoder. 
adevorn, adj. knudeſuld; indviklet, vans 
lig, uregierlig. (8. S. O.) = knuadret, 
z. fuld af Knuder, knortet; ujævn. 
nudret Tece. En Fnudrer Vel. ”Egenes 
vdder, i hinanden flyngte i knudrede 
Al Bagg. (Thora.) figurl. en knudret 
til. 
Kuude, v.a 1. at ſlaae Knuder; binde 
nmen i Knude; (3. 6. O.) f. nytte. 
Knug, et. pl.d,f. 1. Trykning, Knus 
n, Klemmeiſe. 2. Storm, Uveir med 
tee og Slud. figurl. Gade, Modgang. 
tt var ham et haardt Knug. (d. Tale.) 
Rnuge, v. a.1. [3él. hnodla.] trytke 
tret, fryfte, klemme. At knutge noget 
mmen. At knuge Gaften ud af noget. 
knuges ien Treengſel. ”Hellere at knutge 
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Kuuge — Kuy 
” 

Hiertet fammen I vort Bryſt, end at uds 
vide det I ftore og glade Folelſer.“ Mynſter. 
figurl. plage, tvinge. Kulden knuger Avee⸗⸗ 
get, At knuges af Kolden, Feberen. — 

nuget og ſtuddet Maal 3: rigeligt. (Luc: 
6. 38. Bib. af 1550 og nyere Overſ.) — 
Deraf: Amuigen, Knugning, en. 

Rnur, et. En knurrende Lyd, Knurren; 
uegentl. onde Ord, Skienden. »Kaal o 
Knur er ond Aftenkoſt.“ Ordſpr. —* 
hed, foruden Knur og Klage, lover jeg, 
din Skabning, Dig.” Storm. »Skiendi 
deres Dyd forbød dem Kuur.“ Baggeſen. 
(u. Arb. I. 159.) 

Knurre, v.n.41. (har.) [3F61. knurra,] 
1. br. egentlig om en vis &yd af nogle Dyr, 
fom Hunde og Katte. Hunden knurrer af 
Brede, Katten af Velbehag. 2. figur, 
ſtiende, give Ondt af fig, flage, være gna⸗ 
ven, At knurre over noget, knurre p. cen. 
At knurre imod Ovrigheden. “Skal je 
uſtionſomt knurre mod din Glæde?” Cvald , 
”Bel knurrede de ci mod Himlen for em . 
Torn blandt tuſind Rofer,” Bagg, Wi 
fulde knurre, men (mod os felvs og denne 
Misfornsielfe vilde jeg billige.” Baſtholm. 
»Ere da Alle de virkelig ulykkelige, ſom 
knurre over deres Lytte?” Samme. — 
Knurren, en, ud, pl. — Knurrebaffe, 
Rnurrepotte,,en. den, fom idelig knurrer, 
er vranten, (d. Tale.) knuxvorn, adj. 
vranten, ſom idelig knurrer og ſtiender. 
(Man finder ogfra: knarvurn. Baſtholm. 
Aand. Taler. 1779, I. 196. knuragtig. D. 
Lov. II. 19, 10.) — Deraf: Knurvornhed, 
en. ub. pl. 
Knufe, v. a. 1 og 2. ISel. knuska; af. 

knuge.] knuge eller fløde noget i ſmaa 
Stytker. At knuſe noget imellem Ten⸗ 
derne, ien Morter. Han ſik Benet knuuſt 
i Mollehtulet. — fſigurl. om Siglslidelſer 
og Affecter, ſom gtøre en voldfom .og ſmer⸗ 
felig Virkning. "Min Aand ev knuuſt, det 
bange Hierte banker.” Evald. ”Og Fred ex 
Gravene Løn f. knuſte Hierter.“ F. Guldb. 
— Bnufen, Knuusning, en. Gierningen 
at knuſe. 

Kny, et. en næften umærfelig Lyd, den 
mindſte £yd, een fan lade høre. Gar gav 
iffe et Any. ; — 

Anyer, v. n. og a. 1. (har.) give ef Kny 
fra fig, tale, fvare med ganſte ſagte Raft. 
Lan turde ikke knye. ”Men lad dem knye 
et Ord.” Evald. ”Naar i den hele Klynge 
det mindfte Barn el Fnyer,” Bagg. (606 
Tauſſen findes Knyſt og Enyfte-) , 
Knyg, et. d. bt. 

Uveit, naar det ſneer m. Blæft og Storm. 
Det Fnyger og fyger, at man ikke fan fee 

eien. 
Knytte, v. 2. 1. [IS]. hnyja,] 1. giore 

Knuder, binde i Knude, ell. med Knude. 

! 

, nug, 2. Deraf: | 
knyge, v. n.1. (el. Fnøg, Fneget.) om. 

bl 



Cnptte — Kneehoi. 890 Kucled — Kuæliug. 
J 

men, At knytte noget i Knude. — knytte, (Kangeb.) Rnærem” en. 1. d. ſ.. 
figurl. at forene.Trængſel og Moie knytte baand. 2. Stem ; hvormed Sfoee 
Menneſtenes Hierter faſtere til hverandre.” holde Laſten faft fil Knæet. Ran: 
Mynſter. 2. klemme, trykke ſammen. At et. Rør (f. Er. Ovurer), fom har « $z 
knytte fin Næve, flage cen med Fnyttet en Sui Bnæffal, en. et ragdt & 
Nove. Melfen knytter fig (el. Fnyttes) i der ligger over Laarets Forening mn. Si Bryſterne 3: fæfter figi Knuder, 3, binde, nebenet. Rnæffinne, en. Plate i 
ſtrikke. At knytte st Par Strømper. "Min Harniſt, fom Sedæffer Knæet. 
Enyttede.Zraad mig minder om Livet.” C. fpænde, et. &. hvormed Knæbaanikt 

. Frimann. — knyttes, v. n. pass. Blom⸗ Burer fpændes faft. Knaftytfe. tt. : 
ſten knyttes, naar den gaaer over t. Frugt. den Deel af noget (f. Er. af et Ror). 
Kaalen knyttes, naar den fætter Hoved. danner et Knæ cl. en Vinte. 2.8 

Geraf: Rnyttegarn (Bindegarn), Anyts lede, der foreftiller en Perſon indtil &nar 
teknude (en Hagrdknude), Knyttepind Fnæfætte, v. 2. fætte cen paa fit 
(Strikfepind), o. fle — Knyttelfe, en. det, figurl. fvfe i Kun og Kion, autage i B 
at kayttes, at være knyttet. Melkens Sted. Deraf: KRnæſærning. Kunst 
Knyttelſe. — Rnytten, Anytning, en. mer, et. T. ſom er tienlig fl Ekibeh 
Gierningen åt knytte. Knæf, et. pl. d. ſ. 1. den Lod, ſes Enæ,et; pl. Anæe (undertiden Rnger. haardt Legeme-giver, naar det fnettis f. Er. StibéEnæer,) [Jels Hnie, Kne. brydes. Det gav et R. 2. ten ci⸗ 
X, &, Cneon] " 1. i Alm. noget, ſom noget faaer naar det kacektes, men utes 
ev boiet I en Huk; deraf færd. den frem⸗ ae helt iStofker. Slaffet, Flager 
ftaaende Deel åf Benet hos Menngiter og foaetet K. — figurl. Stade, Brok, Yitrel 
endcel Dyr, ſom dannes v. Foreningen af Hans helbred, Belftand har faget et Es 
Saar og Øfinnebeen. At falde paa ng, fom han aldrig forvindere — Anefkir boie Anæ for cen. At ſtaae i Vand til en. En Talhafge. Xnæftoug. ct. Tp 
Bnæene. At ſtode fine Znæe, At ligge p. der fagtne Farten af et Stib, form lebe d 
fine Knæc. — figurl. At fomme paa Anæz' øtabelen, imedens de, eet efter det sst, 
erne 3:, forarmes. [I Alm. høres denne trætte itu. 
Tatem. m.riglcertallet; og ſaaledes oftere Knætte, v.n. Inækkede ell. Enel; udi: 
med beft. Art, i ig Nyere Bib. Dverf. have ket. givé Knæk; brydes med et Seal 
baade Knge og Anæer (Dan. 5.6), Knæene Brodet er faa haardt, åt det nætterne 
(Ez. 47,4) og Xnæerne. Bib. af 1550 altid fem Tænderne. Det FnaF i Fendt. R 
Kneene. jvf. 5 Mofeb: 28.35. Nah. 2. 11.] Frætfe med Fingrene: SMalfen Enct milt 
2.iBygningsfonften br. det i flere Tilfælde over, (Stiøndt det often er hearx % 
om noget, fom danner en Vinkel, f. Cr. ſtisre Legemer, der figte at Frætfe, ku 
Knæ unter en Bielke: Ogſaa: Kna paa ges det dog ftundom ogfaa om ble åg 

- et Dvnrør. Anæp. Skorſteensror. (Brands frie Ting, f. Er. Tong, near de piedich 
forordn. 1799.) 3. Kna i et Skib 3: et 3 itu ved en flært Paavirkning, da 
Stykke Tommer, fom er voret faaledes, at briſte) — Deraf: Knattebrod. dt. & 
bet omtrent danner en ret Vinkel, og er Slags meget haardt og ſtiort Brad. 
ſtitket til at befæfte Siderne i Gfidet: (| . KXnætfe, v. a. i. (i den act. Fera x 
pl. altid Knæer.) 4. Knæ 3: Led, Knus imperf. knak itfe brugdligt.) [Z. fys: 
der, p. Græé og andre Værter, = Xnæs cten. &v. knåcka. ng. to caxk] 

.baand, et. 1. Baand, fom bindes om Bes bryde, brokke noget haard, fom dr 
" met under Knæet… 2. Strimmel om forte: ved giver et Knæk. At Fnælfe Bi, 

Burer nedenfor K|næet. (Anckore. Moth.) Fnækfe et Glat. Han Fnatfede Set. 
BRunabyld, en. Byd i ell. ved Knæet, en ſigurl. At knæekke cens Mod, Stollbcd 

Heſteſygdom. ( V. S. O.) knaboiet. ”Kun Foſſen ſynger end fin gemle'6e34, 
adj. v. ſom ligger paa Knæ. (B. &. O.) bens Mod ei bliver felv i Faldet Fante. 
bedre: Fnælende, Anæbeining, en. Ohlenſchl. ”Det Fafte, ſom ci fan hofte fg 
Gierningen at knole, bøte Knee. kna⸗ opreiſt, bliver knæktet. Saaledes fang 
dyb, Tnædybt, adj. faa dybt, at det naaer faa det knækkes hos Menneget, der ſer 
til Knæene. XAnæfald, et. Gierningen maaer at give deté Dandiinger Fee, 
at falde pan Knæ. At gisre X. Al Suk f. Cr, Kraften, Modet, Haabet." 3 
og Ben, al Knæfald var omſonſt.“ Holb. Rucle, v.n. 4. IS. kneel] beie $32, 
P. Paars.) Rucforklæde, et. f. Salv⸗ falde paa Knæ, ligge paa Sae. At kndk 
—2 Knægigt, en. Gigtſmerte i for cen. En knælende Gtilieg. — De: 
Knæet.  BZnæhafe, en. ben Deel bag KXnælen, en.sud. pl. Gierningta at fck. 
"Knæet, hvor det boles. (V. S. O. ſ. Zaſe.) — Analing, en. pl.-er. i, mt pet 
kuchoi, »di. faa høj, at det naaer til liden Perfon; en Dværg, Susllag. (Gas i 
Knæctte paa en Mand. Knccheit Græs, Nucl. Lat: Arreboe. Gere 38%) 7- 

At nytte en Knude, Enytte noget ſam⸗ Rnaled, et. Ledet, fon dannes v. E 
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*Det af Sam, flagtede imellem Paaſte yver, ct. I. Fer. Koeie, et. (meget 
= f. Hansdag. - . . ove Pine hos Mennefter.) :, . 
; sræppe, v. a. (af Knap.) f. Fnappe. . Kobbe, en. pl.-r. d. ſ. 4. Salhund. 
.3205, en. pl.-e. en halvvoren Dreng; Deraf: Robbefangft, Robbeffind, 0. få. 
zanſte ung Karl. "Naar flig en Enøs - 1. Robbel, et. pl.-er og. Robler. [T. 
væ til og bliver en voren Karl,” Storm. Koppel.] 1. det, der lægges om Hal⸗ 
tet Øv. er Knos Toppen af en Baffe ſen p. Dyr (færd. Hunde og Hefte el. andre 
r et Bierg.) Dragere f. en Gogir ell. Plov) for at koble 
imæoff, en. ud. pl. et (norſt) Navn p. dem ell. holde dem ſammen; et Halskob⸗ 
foampen. Boletus ſomentarius. bel. At lægge K. paa Jagthundene. At 
Xo,en. pl. Koer. ſIel. Ku. N. S. Ko.] fætte i K. løfe af Robbelet. 2. flere v. 
sunédyr, fom er Tyrens el. Orens fun Kobbel med hinanden forbundne Dyr (om 
vs taurus), og faaer dette Vann, naarden Hunde fædvanl, fun to. Ct' K. Heſie: om 
te Gang har fælvet. (ſ. Kalv, Qvie.) et ubeftemt Antal.) = Kobbelbaand, et. 
em er med Kalv, er drægtig. En gold Baand, hvorved Jagthunde fores i Kobbel, 
…… Denne Ro ſtaager længe gold. En BRobbdhunde, pl. Jagthunde, fom føres £ 
Ecko. — Kabaas, en. ſ. Baas. Ro⸗K.  Robbelfiæde, Robbelrem, en. Slæde 
(de, en. B. fom hænges om Halſen p. eller Rem, hvormed Heftenes Halskobbel 
Ko; Kvotlotte.  .Roblomme, en. En fpændes til Bognftangen. KRobbelring, 
inte. Caltha palustris. Kobrems, cu. Jernring i Enden af Kobbelkioden. 

Et Inſect. Oestrus bovis. Ko⸗ 2. Robbel, en. pl. Kobler. en indhegnet 
vægge, en; En vis Deel af et Skibsbek. Mark eller Ager (J. og N. S. Koppel, 
»Sriver, en. den, ſom driver Keer (I Moth.) færd. en ſaadan, der er inddeeit 
rr af Marken, eller fra et Sted til et til Kobbeldrift. = Robbelager , en. et 
det for at. fæl * Kofod, en. pl Agerland, inddeelti Kobler. Kobbel⸗ 
fodder. 1. *— en af en Ko. 2. en drift, en. den Landbrugsmaade, hvorefter 
ruftang m, en Kloft I Enden; et fvært Jordeiendom deles i Kobler, eller lige forg 
ktkejern. Koforpagter, en. d. ſ. ſ. Marker, ſom nyttes i en beſtemt, verlende 
»llænder, 2. (Kangeb. nogle Egne af Omdrift. Code ens belig. ouriee Kob⸗ 
Hand: Kofader.) Kogang, en. Sræs⸗ belvaſen, et. (B. S. O.) ſ. Kobbeldrift. 
ng f. Koer; ogſaa Kohave. Kohiord, Kobber, et. ud, pl. [Isl. Kopar. M. 
. En Siord, en ſamlet Flok af Köeer. A. Lat. cupram,] 1. et bekiendt Metal af 
zagg.) Rohold, et. det, at holde og ope rødladen ell, rodguul Farve. Grydekobber, 
de Køer t. Weikens Brug. Rohorn, et, Kiedelfobber, Garkobber 3: fuldkommen 
emnet af en Ko. At tude Ket K. Kohud, reent K. — At ſtikke I Kobber 3: indgrave 
. Skindet af en Ko. Kohyrde, en. den, Figurer og Tegninger i en Kobberplade, 
m vogter Koer I Marken, WRokaſe, en. ſom aftrykkes m. Bogtrykkerſpoerte. (Rob⸗ 
ernes Skarn, .fori de kaſte i en flad og ber ſom et coll. bruges a) for: Kobber⸗ 
nd pob. Robkiod, et, Kisdet af en far, SKobbertel, At have meget Kob⸗ 
d. (forſt. fra Øretiod,) Roflotke, en, ber i fit Kiekken. At koge i Kobber. 
Xobiælde. Koflév, en. ſ. Klov. b) for: Kobberpenge, Kobbermynt. At 
oflove, ſ. Klove. Kokopper, pl. bytte en Rigsdaler i KRobber.) 2. Rob: 
opper ell. Blegner, m. en ſmittende Bæds - ber, et. pl. Kobbere. d. fs f. Kobberſtik 
t, der fætte fig p. Koernes Yver, og ved ell. RKobberſtykke. En Bog med Kobbere. 
adpodning funne forplante t, Menneſtet. At fætte et K. i Ramme; = Fobberagtig, 
ariojæ vaccinæ, Rolade, en. Koſtald. adj. ſom har Liighed med K. KRobber⸗ 
oleie, en. det, ſom betales f. Brugen af alder, en. En af de fire, i Digterværfer og 
Ko. Folændet, adj. et Udtryk om Myther ſtildrede Verdensaldere. (imellem 
I Deft, hvis Lend haren vis Fordybning; Solvalderen og Jernalderen.) Kobber⸗ 
saa korygget. (Sorterup.) Komelk, en. arbeide, et. noget, fom er forfærdiget af K. 
R. af Køer. Komelk blandet m. Faaremelk. Kobberaſte, en. K.ien haloſyret Tilſtand. 
1omøgt, et. Koens Skarn. Kopande, en. Robberbierg, et. B. ſom indeholder Kob⸗ 
anden p. en Ko. En Heſt m. Kopande, ber. KRobberbietgvark, ſ. Kobbervark. 
aar Panden er meget bred og flor. (Sor⸗ Fobberblandet, adj. blandet med Kobber. 
rup.) Ropranger, en. den, fom hands Robberblandet Gola Robberblik, et. en 
er m. Kser. korygget, adj. f. kolen⸗ meget tyndhamret Plade aft.  Robbers 
et. Roffarn, et. Komøg. ” Roſtald, daler, en. ſpenſt Regningsmynt (en Daler 
nm Stald, hvor Kser ſerſtilt indbins Kobbermynt.) Robbererts, en. Erts 
es. Kotezge, en, ct Inſect, ſom findes el; Biergſteen, ſom iſer beftaace af Kob⸗ 
Buden af Köser. Kovang, en, d. ſ. f. ber; Kobbermalm. Kobberfarve, eu. 
togang, Kohave. Kovom, en. kovom⸗ ud. pl. rødguul Farve liig Kobberets. 
net, adj. Udtryk, der bruges om en Heſt, kobberfarvet, adj, v. ſom har Kobberfarve. 
om har en meget tyk og fid Bug. - Bos kobberfaſt, adj. At giøre et Skib kobber 
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obberfaſt — Kobbertitel. 

forſyne det under Bygningen med 
og Bolte af Kobber. obber⸗ 
ing, en. 1. Gierningen, at for⸗ 
beklede et Skib med Kobberplader. 
xdningen'felv, ſom dertil anvendes. 
forer, en. d. f. fe Kicdelforer. (Adr. 
1.101.) Robbergrube, en. G. 
obbermalm vindes. KRobbergy⸗ 
, Den, ſom forftaaer at ftøbe Kar 
e Ting af K. (Colding,) Kobe 
mer, en. 1. en ftor ammer, hvors 
bberet hamres til Plader; en Bred⸗ 
,… 2. ét Hammervork, hvor Kob⸗ 
irbeides. (8. s. O.) Kobber⸗ 

sen. (af Robber, 2) den, fom 
med Kobberſtykker. kobherhol⸗ 
adj. v. ſom indeholder |. (Bruns 

Kobberhud, en: (paa ct Skib.) 
obberforhudning, 2. Kobberhytte, 
hvor Kobhermalm ſmeltes. (8. &. 
sobberkglt, en. halvſyret K. af jords 
ſeende. KRobberkar, et. på df. 
iokkenkar af Kobber. Robberlue, 
1 rød, kobberrod Lue, (Ohlenſchl.), 
malm. en. (f. Malme1. Kob⸗ 
, en. Gang, Strog i Bierget, hvor 
nalm brydes. obbermynt, en. 
myntet af Kobber. Robberop⸗ 
, en. Voerdſte, hvori K. ér oploſt. 
penge, en. pl.d.f. " Kobbermynt. 
plade,.en, Plade af K. færdelce en 
fom af Kobberſtikkeren er udgravet. 
preſſe, en. P. hvorved cu ſtukken 
Made aftrykkes. Kobberruſt, en. 
uft ell. Kalk, ſom fætter fig p. Kob⸗ 
le Er.) kobberrod, adj. kobber⸗ 

Kobberrog, en. 1. en gronag⸗ 
t, der fætter fig v. viſſe Kobberert⸗z 
neltning. 2. Zink oploſt v. Vitri⸗ 
Brinnid.) " Robberfamler, en. 
m ſamler p. Kobbere (2) Kob⸗ 
ing, en. Samling af Kobberſtykker. 
ſax, en. S. hvormed Kobberblik 
.Bcobberſtat, Jen. Gfat, ſom 
Kobber. WKbobberſtilling, en. 
nynt af en Skillings Berdi. Bobs 

S. ſom flyder ovenpaa det 
Bobberffæl, pl. Stæl, 

aadele, ſom falde af v. Kobberets 
g; Kobberflag.  Bobberfmed, en. 
[om gier Kobberkar. Robberſtik, 
eyk af de i en Kobberplade ſtukne 
ravede Figurer, Wobberſtikker, 
1, ſom forſtaaer at ſtikke i Kobber, 
rſtikkerkonſt, ø. fl.) . Robberſtik⸗ 
n. Gierningen at ſtikke i Kobber. 
uffen, adj. v. fom er ſtukken i K, 
ſtykke et. d. f. f. Kobberſtik. Rob: 
r, en. ſ. Kobbergyder. RKobber 
Som af K. eller m. Kobbethoved. 
tag, et. Tag af Kobberplader. 
tavle, en. d. f. f. Kobberſtykke. 
titel, en. Et kobberſtukket Titelblad. 
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Robbervitriol, en. En ftærf blaa Bird 

"Bog, ſom beftaaer af Kobberſtykker, då 

dannet Ord for: Seohandel. 3 

BRofte, en. pl. ry en fort Miele 
» (Formodentlig 

Kobbertraad — Kofte. 

Kobbertraad, en, Cu dreven då. fræk 
Traad af Kæ. BKobbertrofter, ca. ke 
ſom aftrykker de Rufne Plader i fin 
preſſen. Kobbertrvkkeri, ct. Fun 
ting, hvor Kobbere aftrykkes. KLebba 
tryfning,.en. En Kobberpla des Aftralzir; 
Fobbertættet, adj. v. forſynet m. Set: 
tag. Kobbertoi, et. alleſlags Ia iv 
Kiokkentoi), giort af Kobber. Keb 
vand, et. V. ſom indeholder Kobberde 

fom beftaaer af Kobber: Dele, ople : 
Svovlſyre. Robberværf, et. 1.6; 
vært, hvor Kobber vindes. 2. Bi 
hvor Kobber ſmeltes og forarbeides. J. 

har cn Mængde Kobbere. RXobbret, zÅ 
kobberagtig. (8. 6.9.) 

Koble, v. a. 1. (af Kobbel.) i. 
i Kobbel fammen, forbinde med £såle 
Ut koble Jagthunde. At Foble Carjer: ; 
Talemaade i Esmantøfproget 2 f;: 
a) ftifte Giftermaal (i foragtelig Dem 
At koble Folk ſammen. ”Hvor hue vr. ! 
derlig Myndighed og Families Dvorkrr 
kobledes til en Mand.” Rahb. b) ti 
og tilſtynde itil ukydſt Omgang im 
Mand og Quindfolk; drive Rufferi. (ak= 
eler fom v. n.) fun lever af at * 
= Kobler, en. den, ſom hielper tile 
ſtifte Giftermaal (fun i lan og foragt: 
Betodn.), men færd, den, fom øde 
ukydſt Omgang. (ſ. Anffer.) Om et Få 
entimmer: Koblerſte, en. — Koblæ, &. 
Sierningen at koble (2,) At drive Zoblæ. 
mobling, en. Gicrningen at koble; ma! 
Bemerkelſen 1. Hundenes Kobling. 

Kobolt, en. ud. pl. et meget fungt mx 
neralſt Legeme, ſom regnet til Be faatset 
Halvmetaller, og hvis Kalk 45* et as 
Farveftof, — Deraf: Foboltagtig, så 

oboltbleat; et. (den blaa Farve, sæ 
faaer af K.), Bobolthytte, Ao , 
Roboltværf, 0. ft. 

Kode, en. pl.-r. det runde, stks 
ende Been paa hver Side af Foden cer 
Hælen (hos Menneſtet og diſſe Dyr), Ae⸗ 
kelkode, Rodebeen. — kodet, adj. | 
ftore Koder. (Moth.) 

Koffardi, et af det Holl. K 
Fab 

ardifart, Handelsfart, fandesfeildi 
fer srdilib, tt. Sandelsſtib (hes GÅ 
vøfaa : offardimand), 0. fl. 

offert, en. ler. 4.6. og Fr. Cole. 
M. A. Lat. Coffernm, Cofrum.] es fik 
m. Laas for, til at giemme Reifetel 
andre Saget i. Reiſckoffert, Reffelt. — 
Deraf: Roffertlaas, en. Roffertnesk, 
en. og flere. 

"I 
Kaabe; en Boͤndekiole. TR 
Kappe, Raabe,) 
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Kog — Kogerum. 

1. Kog (fort 0) eler Kogge, m. pl. 
syger. IIsl. Kuggi.] et lidet, fladbun⸗ 
Fartoi;, ſom ifær bruges p. Liimfiorden 
indland. ”Der fom en liden Kog ſeilen⸗ 
; dem forbi,” Clauſſens Snorre. 548... 
Deraf: Koggefart, Roggef , Rogs 
Ripper; og v. a. kogge. At kogge Gods 
ad Fiorden (føre det i Kogger. Langeb.) 

2. Kog, en. (laugt'o.) pl.-e. et plats, 
ME Did, ſom bruges i Sonderjylland 
r et nyt inddiget Stykke Marſtland. At 
ddige en Bog af Faftlandet. ”&aa män⸗ 
n Sommer fom og ſvandt, du dæmmed 
og paa Bog.” S. Blicher. , 
3. Kog, et. (langt 0.) ud, pl. Kog⸗ 
ng, kogende Tilſtand. Vandet maa hol⸗ 
si jævnt Kog. At være i Kog, gade af 
og (ophøre at foge.) -”Meer og meer — 
me Blod og Galde kom i Bog.” Bagg. 
2. Klim. 159.) > Foghed, adj. fom har 
n til Kogning fornødne Hede. Kog⸗ 
de, en. den Varmegrad, hvorved et 
dende Legeme bringes i Kog. 
Koge, v.0D. 0g2.1. [Iél. køcka,] A. 

nm. ſhar.) 1. ſyde formedelſt Virkning af 
lden. Gryden, Suppen koger. Vundet 
ie kotzt, men er gaaet af Kog. Melken, 
wnden Foger over, Foger i Ilden, — 
'øfaa tranſitiviſt, med et adv. Det halve 
| Guppen er Fogt bort, kogt hen. Det 
ar kogt ind t. en Trediedeel. — 2: figurl. 
) om findende Ting, ſom v. ftær if Bevæs 
elſe ſtummè og fyde, "Hør Stranden kotze 
) fprudle Taage.“ Evald, "Om Stavnen 
zolger kogende fig hæve.” F. Guldberg. 
) om flærfe Gindébevægelfer og deres 
idvortes Virkning hos Menneſtet. (d. T.) 
zteden kogte i mig. Det kogte i ham v. 
t høre p. dette; men ban holdt fig dog fra 
t fvare. B. v. a. bringe i Kog, lade fyde, 
Have v. Kogning. At koge Mad, Suppe, 
t koge til et Bryllup. At koge Garn, 
erred, Vaſt (o: lade det ubblødes i kogende 
zandell. Lud.) At koge noget om (p. ny.) 
tk Foge Mad op (ſom tilforn har været 
gt.) At Fogt Suppe p. Been, p. Oxrekiod. 
= Rogebog, en. Bog, hvori Madens Til⸗ 
wning læres,  Xogegryde, en. G. til 
t foge i. (forſtiellig fra Stegegryde.) 
bogehnus, et. H. hvor der er Indretning 
ki at foge i det Store, Kogeild, en, 
stil at koge ved. Kogekar, ct. pl.d. ſ. 
tar til at toge i. Kogekone, en. K. 
im forftaaer Kotgekonſten 3: den Konſt, 
t tillave Wad, ifær mange og finere Rets 
ex. Kogeovn, en. En Stueovn, ſaa⸗ 
des indrettet, at deri tillige fan koges 
Rad. Olufſen. Danm. Brændfelv. 261.) 
bogepotte, en. P. til at koge i. Boges 
unkt, et, Punktet paa en Varmemaaler, 
Im olien det fogende Bands Varmegrad. 
Sogerum, et, det Rum i et Kar, ſom er 
nedent f. at noget deri ſtal kunne toge, 

Dang Ordbog. 1. s - 
od 
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uden at koge oder, og ſom derfor lades 
fomt, naar Karret fylde til Kogning. 
Kogeſild, en. Sild, ſom ſpiſes efterat 
være fogte. (Saaledes om flere Ting: Kos 
geerter, Kogeſvamp, ſom v. Kogning fan 
blive ſpiſelig, o. fl) Bogeftib, et. S. 
hvorpaa der koges Mad for Sofolk, f. Er. 
paa er Flaade af Roerfartsier. KRKoge⸗ 
ſted, et. Sted, hvor der koges eler tan 
toges. ⸗ Rogen, Rogning, en. Giernin⸗ 
gen at koge; eller det, at noget koger. — 

ogeri, et; 
2. Madkogning. . 
BRogger, et. pl.-e, [A.S.Cocer. 3461. 

Kofur. Nucl. ISL) ”vøvdannet Giemfel til 
at føre Pile 1; Pilckogger. 

Kogle, en. pl.-r. Xongel. $. 6. O. 
Norſt. ſ. Fotføg i de ſt. Bid. XII. 31,7 
viſſe Naaletræers Frogiemme, m. træagtige 
Stæl, der ligge p. hinanden, ſom Tagſteen 
p. et Tag. Grankogler, Fyrvrebogler. — 
Deraf : Foglebærende Zræer. kogledan⸗ 
net, adj. fom har Skikkelſe af Kogler. Frøs 
hufet paa denne Plante er kogledännet. 

Kogle, v.a.ogn.1. IT. gaukeln. 
381. Kukl, Kogleri.] frembringe Blend⸗ 
være el. Giogleri ved legemlig Hœndighed 
og ſtiulte Konſterz forblinde Fortrylle) v. 
flige Konſter. *At han ſtulde gisre fg til 
en Kogler, og kogle for dem hvad ſom de 
havde Enft til. P. Tidemand. 1564. ”Rogs 
lende Trolde.” Bagg. ”Alden Kiedſomhed, 
der ligefom var bleven koglet p. mig i Eften,” 
Kahb. (DT. V.22.) [Ru itfe meget bruges 
ligt. f. det beflægtede giogle; og jvf. trylle.] 
= Xoglen, en. Gierningen at kogle.“ Al den 
Koglen, hvorved Livet doer.“ Ohlenſchlæ⸗ 
ger. — RKogler, en, pl.-e. [Isti. Kuk- 
lari.] den, ſom giver fig af m. at fogle; 

1. Kogeindretning, Kogeſted. 

N 

en Troldmand. ”De — Koglere.” . 
Om et Frnentimmer: Boglerffe, en. — 
kogleragtig, adj. (La — fom ligner en 
Koglers Adfærd. — Rogleri, et. pl. - er. 
Kogleres Blendværf ell. foregivne Trylle⸗ 
konſter; Gisglerier. ”Her er Kogleri uns 
der,” Holberg. — Rogleſmiil, et, tryl⸗ 
lende Smiil, Trylleſmili. (RKahb.) Rog⸗ 
lefpil, Koglevart, et. d. f. f. Kogleri. 

Kogfalt, et. ud. pl. det almindelige. 
Kiokkenſalt, beftaaende af en færegen Syre, 
forenet med Soda. (ſ. Baiſalt, RKildeſalt, 
Steenſalt.) — Kogſaltſyre, en. mineralſt 
Syre, fom vindes af Kogſaltet; Saltſyre. 
Acidum muriaticum. 
RKoie, en. pl. r. IN.S. Koie. Holl. 

Koy. jvf. Kove.] Skibeſeng, beftaaende 
enten af et Stykke Seildug, ophængt i de 
fire Hiornet (Hængefoie, Hengeſeng) eller 
af et ved Skibets Side indrettet og lukket 
Sengeſted (en faſt BZoie, Standkoie. Seil⸗ 
koier kaldes Afdelinger i Skibet, hvor Va⸗ 
reſeilene ligge.) At gaae til Kois. Koie⸗ 

Sengeklæeder, hvorpaa man 

(388) 
der, pl. 

* 
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. ligger, eller hvormed man tildakker fig & 
Koien. i 

1. Bol, en. pl.-ke. [IIel. Kdekr, 
Klump.] en Dynge, Hob. (d. Tale.) 

2. Kof, en. pl.-fe. [Sel. Kockr.] den, 
fom, forftaaer, og hvis Syſſel det, er, at 
koge og tilave Mad. En Overkok (Mefters 
BO) Underkok, Mundkok, Skibskok. — 

Kokkedreng, en. D. ſom tiener under Kok⸗ 
ken i et Kort Kiskken. Kokkekniv, en. 

En ſtor Kniv, ſom Kokke bruge iKiokkenet. 
Kokkepige, en. Tieneſtepige, hvis Syſſe 

er at lave Mad og vaſſe Kiskkenet. Kok⸗ 
Feffce, en. Madſtee, Madflov. Boffe: 
tos, en. Kokkepige. (P. Paars.) — Kofs: 

mat, en. (langt a.) Underfof til Skibs. 
[E. Mate, en Hielper, Medhielper. Jsl. 
Mati, socius.] 

3. Kok, en. pl. -ke. en Hane. (iydſt.) 
— Deraf: Folfes, v. n. pass. ſlaaes ſom 
to faner. (Moth.) i 

Kolbe, en.-pl. -r. IT. Kolbe, Kol⸗ 
ben. Isl. Kolfr, en Knevel.) 1. den nes 

derſte tykke Ende paa en Boſſe; Geværs 

kolbe. 2. %$ Chemien: en Deſtilleerkolbe 
2: Glaskar med en rund Bug og fnever 
Hals. 3. hos Bogbinderg : en Glaskolbe, 

Glasklump, hvormed Skindbind glattes. 
Kolbytte, en. pl.“r. [af uvis Oprindelſe. 

jvf. Ihres Gloſſar. Formodentl. af Kol, 
Kul eiler Kuld, Iſſe, Top; hvoraf kuld⸗ 
kaſte, kuldſeile, omkuld, o. fi. JS. Koll- 
hnysa.] en hurtig Vending med Kroppen, 
hvorved denne aftes hovedkulds frem, ved 

Hielp af ænder og Fodder. At fløde (ſtobe!) 
Kolbotter. (Ev, stupa kullbytta.) 
Kold, ac i. i IN. 6. fold. E. cold. 

%él, kaldr. A. S. ceald.) 1: egentt. ſom 
har ingen 'ell. en meget ringe, umærfelig 
Grad af naturlig Varme. Et koldt Legeme 
falde vi i Alm. det, der har mindre folelig 

Varme, end vort Legeme... Kold Mad 53: 
ſom ei er opvarmet ved Ilden. Dyr med 
Foldt Blod. . Kold Luft, koldt Veirlig. 
»Kold Sommer -giør varmt £ådegulv,” 
P. Lolle. 2. ucgentl. ax fom mangler 
indvortes Liv ell. levende Folelſe. Et Folde 
Hierte. ”Forftanden fan overbeviſes, og 
Hiertet dog blive Foldt,” Engelst.. b) ſom 
er uden Kraft og Iver. ”Hvor dorfte, hvor 

” Folde cre ikke de flefte i denne ædle Pligt.” 
Mynſter. c)yfom ſteer m. Rolighed, Sindig⸗ 
hed, uden Iverell. Heftighed. En kold Tale. 
Ut tage koldt (uvenligt) imod een, - ”Gt 
koldt Venſtab fortiener ikke mere fit Ravn.” 
Mynſter. At være Fold (rolig, aforſagt) 
i-Fargn. Med Folde Blod 3: roligen, m. 
Oberlæeg. “Set den Foldefte Dommer til 
at dømme I fin egen Gag, og fre hvorledes 
han forklarer Loven.” Rahb. — Foldblos 
det, koldblodig, adj. fom har koldt Blod. 
Xoldblodige Dyr, At være Foldblodig 
(rolig) i Faren, koloblode, v. a. uds 
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bløde I koldt Vand. (8.6.9) Der: 
Koldblodning, en. J Chemien i Ca, 
Udblodning uden Ild: maceratios (fer 
filelig fra Digeſtion) Koldbrend, ca 
Syogdom i en Deel af det daoriſke Scor 
hvorved det organiſte Liv i denne * 
ganſte uddser. Sphacelus. Kol 
en. Feber m. afverlende Hede og Kald 
Segemet; Kolden, Koldeſyge.  Foldfros 
en, adj. v. ganfke forftoſſen. ( S. E. L.] 
oldfør, ſ. Koldbrand. koldgeron 

adj. koldgarvet Læder 3: garvet i fold Kert 
lud. koldhaemre, v.a. hamre ct Bct- 
uden at hede det i Siden, (Bruimis 
Koldmeiſel, en. Et ſtoerkt forftaalet 33: 
gejern , Hvovmcd koldt Jern overfinge 

oldpis, en. Sygdom, hvori Vandet ladi 
m. Smerte og i ringe Mængde; Strer 
gurie. (8. $.D.) koldfindig, adj. 1. fa 
ifte let kommer i Lidenſtab eKce i hai 
Gindsbevægelfe; (modfættes hidſig.) p 
lunken, ”Den Xoldfindige har ten det 
deel, at han ikke er hidſig; den Lundat der 
den Mangel, at han ei engang er ierig 
Sporon. 2. ſteldnere: ſom er uden leveite 
Falelfe,, og” * rober dette (foſtſudch 
Deraf: Koldſindighed, en. ud. pl "fr 
Roldfindighed,. fom ikke er en Lir 
af Dorſthed og Lunkenhed, men af fork: 
tighed og Nidtlærhed.” Suced. Xl 
fraal, en. ud. på. en Fold Skeemad af Sl 
og Biin, hvori brydes Brød og ſom fra 
m. Gutter m. m. koldſtier, adi. Få 
ffiort Jern, der gloende flet fader fig fæ, 
men let brektes, naar det er foltt. (æn! 
rodſtiort.) Deraf: Jernets LZoldſtierhe. 
kolðſtobt/ adj. v. Foldftebt ad >» Lud⸗ 
Aſte og fuldt Vand. (Moͤth.) Boldved. 
en, Agervand, ſom gier Jorden kol 3 
fuur. (et norſt Udtryk. Dec. Mag. VIL få 
C. Frimann. Almuens Gange, 128.) 

Kolde, en. (næften altid m. bet. Ll.) 
d. f. f. Koidfeber. At have Kolde. & 
Anſtod af Kolden. ”Dg vips! for I 
den i hans Krop.” Weſſel. ”En Al 
uden Kuld, en Feder uden Brant.” & 
(Poet. Skr. &.9.) »Jeg frugter, i'et 
Kolde af Nædfel ſtuide faa.” pold. (7. 
Paars. IV, 3.) AndendagtsKolden. fy 
faa: Koldeſyge. 

Kolv, en. pl.- e. IIcl. Kol] mn 
Piil, Kæmpev. og P.. Syvs Ordſpt. (7 
—e ftingred om Gluftnet 
Tydt.” Baggeſen. (Ilias. I.) 

Komeet, en. på. Romcter. Gt Sle⸗ 
bevægelige Himmellegemer, huls Base 
faa ftore, at de kun Kefden blive frk, 
og fom udmerke fig ved en lyſende 
"freds, der følger dem paa' åer car EX 
(Kometens ale.) 

Komedie, en. pl.-r, et (Lg: 
overhovedet for: Stueſpil. U ge > 
Komedie.) re 
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Komiſt, adj. grundet i Siælens Band 
og Fslelfe for det Latterlige; ell. ſom væbs 
fer, nærer denne Folelſe. Et komiſt Digt, 
Optrin, Skueſpil. . 
Komme, v.n. (er.) kom, kommen. pl. 

fomne. [Iti. koma.] 1. egentl. øg i den 
meft udſtrakte Bemærfelfe: vorde nærvæs 
ende p. et Sted (ſom enten nærmere bes 
egnes v. Prænofitionen, eller forſtaaes af 
ig ſelv.) Gan kommer (hid) om nogen Tid. 
Alle Stæfter ere komne. At komme gaas 
inde, ridende, fiørende, fellenbe. — At 
komme f. Anker, t. Ankers 3: anfre. Kom 
kte mere for mine Dine! — Uegentt. 
ned mange Præpof. og Adverb. til at uds 
rytke Forandringer, Omflændigheder, For⸗ 
atninger, hvori man fættes; ogſaa m. Be⸗ 
zreb om Varighed i Tid, f. Er. at komme 
, Fare; komme i Ulykke; komme I Befids 
velfe af noget; Fomme i Slægtffab med 
ens; Tomme i Fare, ilFortred, i Strid ; 
omme i Langdrag, i Rolighed, i Stand, 
Bilderede, 0. f. v. komme til Stade, 
". Kræfter; komme iSlaveriet; Fomme t. 
poffet (>: beføge Hoffet; ell. blive anfatt en 
bofbeſtilling); komme af Vane m. noget, 2, 
nn livlefe Ting: a) egentl. blive nærværens 
'e, gis res nærværende, Poften er kommen. 
Den Dag vil Fomme, "Og fun barnagtig 
ege m. den Glæde, fom kommer, og form 
ar,” Evald. ”Vaar vi beflatte hog os 
elv, at hvab der end er, og hvad der end 
ommer.“ Mynſter. At lade Varer komme. 
”) uegenti. i mange Zalcmaader, om en 
Forandring, ſom foregaaer: Det kom til 
Zlagsmaal. At komme for Dagen. At 
omme i Gang, Fomme af Brug, komme 
if Dage, k. af Dine, k. af £åve, af Veien, ꝛc. 
) Ligeledes for: opftaae; udſpringe, have 
in Oprindelfe; ſtee, hændes; koſte, betas 
es med. Der kom Dyzrtid i Landet. Det 
ommer af hans Uforfigtighed. Han er 
ommen af flitfelige Forældre. Hvoraf 
iommer det, at han er allene? Een Ulykke 
om over den anden. Det fan vel komme 
ig. vor hoit Fommer denne Kiole? Den 
ommer paa 20 Rolr. Det vil komme ham 
iyrto at ftaae (han vil kemme til at und⸗ 
stelde det.) 3. Af Talemaader, hvori dette 
3. forbindes med Præpof. og Adverbier, 
an ifær merkes: At komme ad noget 2: 
ane, bekomme det. — At komme af med 
toget ad: blive fri for; affætte (Forme af 
n. fine Barer), miſte. — At komme afſted. 
. affted, 3. — At konme an paa 3: beroe 
raa. Det Fommer an paa ham felv, — 
It komme bay paa cen (uventet.) f. bag. 
— Ut komme bort. a) drage bårt fra et 
Sted. Etipperen er endnu ikke kommen 
sort (afſted.) h) blive borfe, tabes. c) 
omme af fin Tieneſte. Hun kom bort for 
itroſtab. — At komme efter 3: følge efter, 
ban kom efter Broderen i Embe 
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Tomme efter noget, udforffe, faae Kunde 
a6 om, At Fomme efter en Konſt, et 
edrageri. At Tomme efter Sandheden, 

— fan kom efter Tyven med fin Pig, 
og bankede ham af. (Derimod: Lan 
kom ſelv effer Bogen 3: for at hente den; 
m. Zonchold p. Bexb.) — At Fomme for, 
a) forefalde, indtræffe. Dette Tilfælde kom⸗ 
mer fielden for. bD) blive foretaget. Sa⸗ 
gen Tommer for (i Retten) I Morgen. c) 
fortælles, bringes for. Det kom for Kon⸗ 
gen, H ſynes, forefomme. Det kom mig 
for (el. fore) fom jeg faae ham. e) Af 
omme for Skade 3: have et Uheld, en uheldig 

Hendelſe. »At hun omfider Fom for Skade, 
og fif en Hals for lidt. (Bagg. Ungd. A.. 
1.77. At Fomme til Skade bemærker ders 
Imod egentlig cer nærmeft: faae Skade 
p. en Legemsdeel.) At komme for Orde a: 
blive omtalt. At Tomme for tidlig (om Frus 
entimre: misfode, fare ilde.) At Fomme en 
Pige for nær, — At komme fra noget. a) 
At Fomme fra fit Embede, fra Huus og 
Saar) 3: miſte. B) At komme fra det, 
man vilde fige, fra det, man talte om 2: for⸗ 
vildes, bringes fra. €) At komme vel, ilde, 
alt fra noget 3: utføre, tede fig ud af. — 
t komme frem: a) forfremmes, have Frems 

gang. Hari kommer nof frem. Gan er kom⸗ 
men godt frem. b) At komme frem med 
noget, m, en Mening, Setning 5: frem⸗ 
fætte, fremføre. — At komme i, overhoves 
det: gane over fra een Tilſtand fi en ans 
den, der angives v. det af Præpof. ſtyrede 
Subſtantiv. (f. ovenfor No. 1.) At komme 
i et Guus 3: have. Adgang der. At komme 
i med, Fomme i Færd med, i Forbindelſe, 
i Gane med. At Fomme i med et Arbeide; 
Fomme i med cen ad: i Forbindelfg med ; 
komme i med at drikke (fane Bane til.) 
At komme i Ord for noget (blive bekiendt 
for.) At komme i et ondt Ord (i Vanrygte.) 
— Ut komme iblandt Folk 5: komme ud 
i Verden, k. i Selſtab. Det er kommet 
iblandt Folk, blevet udſpredt. — At komme 
igiennem, hielpe fig frem, rede fig ud 
dt. At komme vel igtennem Verden. Gan 
troer, at han allevegne fan komme igien⸗ 
nem med Penge. — At komme imellem. 
Der er kommet dem noget imellem 3: de 
ere blevne uenige, — At komme imod, 
an kommer itkke imod hans Forgænger i 
uelighed, i Lærdom (fan itke lignes med.) 

— Der er kommet mange Penge ind 5: 
indbetalt. (f. Indkomſt.) At komme ind 
til en ſtor Formue, til mange Bern 5: 
ifte fig til,” At komme ind etſteds“ 3: 
omme £ et eller andet Embede. Rabbek. 
(D. Tilſt. IX. 24.) At komme ind med. en 
Klage, Anſogning 3: indgive, — At kom⸗ 

Ime med (Toneholdet paa Præpof.) kom⸗ 
me i Folge med. Nu fan der iffe Fomme 

.. At flere med. At komme med noget (Tone⸗ 

8*) 
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holdet paa Verb.) bringe frem, fremføre. 
— Ut Fomme op. Gaden kommer op (af 
Jorden.) At komme op af en Sygdom, 
blive helbredet. Den Skik er nylig kom⸗ 
men op, bleven indført. Hans Bedragerier 
ville engang komme op 2: blive aabenbas 
vrede, At komme op at flaaeé, at ſtiendes 
m. cen. — At komme over. a) træffe paa, 
faae t fin Bold, At komme over en fielden 
Bog, Han-Fom over ham (greb ham) i 
Gierningen. b) ramme, vorde giengieldt. 
Det vil komme over ham, naar han mindft 
venter det, c) komme cen i Sinde, falde 
ind. Dét kommer undertiden over ham, 
at være ele, »Hendes Høflighed kommer 
fun over hende efter Omſſœondighederne.“ 
OD. Tilftueg d) formaae. f. overkomme. 
— Ut komme overcens, være enig. De 
komme godt overeens. At komme overs 
eeus (blive enig) m. cen om noget. — At 
komme paa. a) blive til, frembringes. (ſ. 
ovenfor No, 2.) Der er kommet Jis paa 
Vandet, et Hul i Kiolen. D) hænde, ops 
komme. Der kom en Storm paa. Derfom 
noget uventet fulde Fomme paa. Feſten 

- Fommer (indtræffer) paa en Mandag. 
Natten Fom paa (faldt paa) inden vi vidfte 
af. det. c) At Fomme pag cen, haar han 

. mind venter def, At komme fnigende 
paa gen. At komme een paa Livet. d) 
mindes, falde paa. Jeg fan iffe komme 
paa Navnet. Hvorledes kom du paa det 
Indfald? e) At komme paa Bane (brins 
ges p. Bane); komme paa Fald, p. Fode, 
pan Gang, pad Spor efter, pag Valg. 
San kommer ikke pag Dalg denne Gang. 
Det kom paa Tale; 2c, — At komme ſam⸗ 
men,” ſorſamles, ſamle fig. ”Fire Dage 
Bare beſtemte, paa hvilfe Folket felv, uden 
nogen Kundgisrelſe, kom fammen.” Guld, 
Id. Tale: At komme ſammen 3: blive gift, 
— Ut komme til noget: å) opnaae, erholde, 
komme i Beſiddelſe af. Hvorledes er bu kom⸗ 
men tilden Heſt? At komme til noget med 
Rette, p. en lovlig Maade. (J ældre Skrif⸗ 
ter: at komme ved noget.) At Fomme t. fore 
Midler, til Wre og Bærdighed ; Fomme t. 
Kræfter; komme til fit igien. At komme 
fil Skade, til ulykte. (At komme til Ulykke 
— om et enfelt ulykkeligt Tilfælde, Han 
kom til Ulykke og brekktede Benet. Hun 

om ft. Ulykke og flog det koſtbare Fad itu. 
— At Tomme i Ulykke a: iAlmindeligh. i 
en ulvEfclig Forfatning.) — Barnet funde 
let Fomme til- at falde. b) absol. At 
komme til 5: findes Leilighed til at handle. 
Jeg tan iffe komme til for ham. c) blive 
til, falde ud til. Det vil komme ham til 
"Stade, til Gode, , At lade det Fomme til 
Proces. Det Fom til Forlig.” d)nødes til. 

Jeg Tommer t, åt giore det. Han vil komme 

— 
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til at fortvyde bet. e) vederfares, tilftøde 
(noget uheldigt.) ”Xt det var intet Spil, 

L 
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at vove fin Perſon, om ham Form noge 
til,” $olb. PD. Paars. ſ) At Tomme ål 
Agters; Tomme til Ende m. noget; Fonrme 
til Ordez komme fil Rette m. cen, om ne 
get; komme til fig ſels igien 2: faae kr 
Samling; komme t. Stede, t. Syne, m. P. 
— Ut komme ud. Det er kommet nd, åd 
iblandt Folk 3: blevet bekiendt, udfører. 
At komme ud af fin Gield, Forme ud af 
en vanftelig Gag 3: rede fig ud ef. At 
komme ud med lidt, med der man har >»: 
behielpe fig. Dermed fan feg Fomme od :t 
Mar. (f. Udkomme.) Det Foremee und 22 
tet I: er ligegyldigt. ”Det kommer mig p. 
cet ud, om min Nabo beftiæler mig af 
Trang eller af gad.” Eilſchow. — X 
komme ved, angage; være paarerende. 
Den Sag kommer ikke ham ved. Har fon: 
mer mig ikke ved. (f. vedfomme.) 4. It 
komme fig, recipr. a) faae fin Selbred; 
komme til Kræfter, komme i Stand igim. 
At komme fig af en Sygdom 32: blive ri 
igien. Han er endnu iffe ret Fonsmer fa 
efter fiu Sygdom, efter ſit Fald >: fem: 
men fil Kræfter, tif Foxlighed igien. Bb) 
blive mindre fattig, mere velhavende. fer 
var en Zid fattig; men mu Former hs 
fig godt. c) hænde, træffe fig. Det kundt 
vel komme fig. Jeg veedaikke hvoraf, rer 
ledes det kommer fig. . 

- 2, Komme, v.a. kom. Fommet. &risg, 
ffaffe noget tilvele iell. paa et Sted, breet 
det iffe før var. At komme noget af ert 
Kar i et andet; komme "Salt i Mad; 
komme Sukker p. Kagen. At komme flett 
Ting ſammen. At komme i Hu, erind:e 
ſig. At komme cen paa noget >: huffe ber 
paa det. At Forkme noget af Lave, i far. 
At komme cen til at fee, til at græde, 
Komme, et. (?) ud. pl. [Kennet us. 

f. Udkomme.] Gierningen at komme (I 
komſt.) lle pentedem. Longſel hans Kos: 
me. ”Maaffce hand. dit Aaſyn ſtager, mast 
mindft du troer hang Romme.” . 
vZIL Dagens Borde ham v. ]attens oms 
me lettes,” C. D. Biehl. ”Den Stab, bx: 
hang Romme faa længe var beredet.” rss 
fler. (Rahbek river: »Mu er din Boas 
me fun p. Smerter rig.” Digte. 1802. IL 
24.) (Komſt bruget derimod fun i Gan: 
menfætn. ſAdkomſt, Ankomſt. " 
Øicntomft, Opromſi. Tiltomft.) 

KKommen, en. f. Kummen. 
Kommende, partic. act. åf Bomme, br. 

for: tilkommende. Det Fommende 
De kommende Tider. . 
Kohe, en. pl. -x. [Fil Kona, Seit. 
vena, Qvine Gr.yurn. f. Quinde.J 1. 

et Qvindfolk, ſom er eller hat amet gift. 
Koner og Piger, KRoneni Duft fHuns 
moderen;) ” Kone er det Des 
gere , og indbefatter baade; tg 

j nfer. Muͤller. 2. ; Sige 
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sinde (I Forholdet: til hendes Mand.) 
Mand og Bone. At fage fig en Kone. At 
lage en Pige til Kone. jvf. Zuſtru. ”Den 
windelige Wgtefælle faldes Kone, fom 
zift, og m. Deufyn til Manden uſtru.“ 
Muͤller, (Man hører dog ofte den Pleos 
nøgne: en gift Done; og Ordet Suftru 
x i Taleſproget næften forfvundet.) / == 
Konebgad, en. i Granland: en ſtor Skind⸗ 
bad, ſom roes af Quindfolkt. Kone⸗ 
broder, en, Huſtruens Broder (Svoger.) 
Konefader, en. Svigerfader. Roneha⸗ 
der, en. den, fom hader Qvindefisnnet. 

2.) Fonetiær, ſ. qvindekier. 
Konelod, en. Arvepart, ſom tilfalder Ko⸗ 
ten ell. Enken i et Bo. Konemorder, 
ꝛn. Mand, ſom myrder fin Huſtru. 
Konge, en. pl.-r. [IJẽl. Kongr, Ko- 

aungr.] en Regent over et Kongerige, en 
Fvrſte, ſom i Rang følger næft efter Kris 
ere. Kongen af Danmark. En Valgkonge, 
Arvekonge. (Foran et Navn faber Ordet 
:? i Enden. Kong Frederik den Siette. 
Kong Georg af England.) — Uegentl. den, 
om ev den fornemfte i viſſe Laug el. Sel: 
Laber, f. Er. Fuglekonge. figurlt. den ell. 
et fortrinligſte i fit Slags; f. Er. KRongen 
Kegleſpil, I Skakſpil. Ørnen kaldes Fugs 
enes, tøven Dyrenes K. Dagens Konge, 
»oet. om Solen. ”Den lyfe Dagens Konge 
sled igiennem gyldne Purpurſtyer.“ Bagg. 
— FJ. Metallurgien faldes Bonge (Regu- 
us) det rene Metal, fom findes i Bunden 
if Digelen, v. viſſe Mineraliers Smeltning, 
Ex. Arſchikkonge, Koboltfonge, o. fl. 
= BRongearv, en. Arv, ſom tilfalder Kon⸗ 
jen, hvor andre Arvinger fattes. Xons 
zebaad, en. Fartsi, fom bruges i Kongens 
Lieneſte. Kongebarn, et. Bøn el. Dat⸗ 
er af en Ke (RXongeføn, Kongedatter.) 
Kongeblod, ef. 1. en Konger Blod; figurl. 
n Konges Liv. At udgyde K. ”Den tors 
ter efter Kongeblod.“ Ohlenſchl. 2. kon⸗ 
jelig Glægt, At være af Kongeblod, være 
stt af K. Kongebo, en. (Ohlenſchl.) 
ig Kongebolig, en. Huus ell. Slot, hvor 
m K. boer. KRoungebord, et. kongeligt 
Spiſebord, Taffel. (M. Brun. Jonathan. 
3. 111.) 
Blot, KRKougebrev, et. 1. Brev, For⸗ 
wdning, fom udgaaer under Kongens Navn. 
', færd. en kongelig Bevilling til at ægtes 
ies uden Tillysning og af en felvvalgt 
Præft. Kongebrud, en, En Konges 
Brud el. Trolovede, den Dag Brylluppet 
oldes. (Ingemann.)  Bøngebrede, en. 
Brøde, Forbrydelfe mod: Kongens Perſon 
U. Værdighed. (Moth.) Kongebud, et. 
ongelig Befaling. »Hvordan? J trodſe 
Songebyd ?” N. Brun. Kongebyrd, 
n. ——8 af fongelig Slægt, ſom beret⸗ 
iger til en Throne; Kongefodſel. ”Sag 
idet ſtolt vanerer du din Xongebyrd,” 

| 

RKongeborg, en. et kongeligt 

Ohlenſchl. BRongedsed, en. Daad, Giere 
ning af en K. eller ſom paſſer fig for en 
"Konge. (Troiel.) »Ved Kongedaad du lette 
Zrældomé Lænfe,” Thaarup. nges 
dyd, en. Dyd, fom ifær egner en Konge. 
(0. Malling.) Kongedemme, et. 1, 
kongelig Magt, Værdighed. (Isl. Ko- 
nungsdomr,) "Kongedømmet vanflægtede 
i en Haft til Tyrannie.“ Schytte. 2, de 
Lande og Foli, fom en Konge beherſter. 
Kongeflag, et. Flag, fom føres paa et 
Skib, hvor Kongen er ombord; eller fons | 
geligt Flag, ſom Krigsſtibe alene maa føre. 

ongefodfel, en. Kongebyrd. (Ohlenſchl.) 
1. Kongefolge, en. a) Kongers Følge paa 
hinanden i Regieringen. 

b) Nætfe af Konger, fom efter hinanden 
have regieret; XengerætÉe: (Suhms Fort. t.. 
Danm. £ift.1D.) 2. Kongefelge, ct. 
en Konge, celler et- fongeligt 
Kongegaard, f. Kongsgaard. 
ads, et. Krongods. Vongegunſt, en. 
ndeft, fom en K. vifer cen. ”Misundere 

og Fiender følge næften altid m. Fortie⸗ 
nefter og Kongegunft.” Wandal. Kon⸗ 
—38 ct. Had fil en Konge; ell. til Kon⸗ 
get i Almindelighed, "Det Kongehad, der 
hœvner fig p. hans langt mindre ſtyldige 
Eftermand.“ Rahbek. WRongehuus, et. 
1. Kongeflægt; den kongelige Familie. 2.. 
Kongeſtamme, Kongeæt.  Bongehær, en. 
Krigehær, ſom en K.anforer, eller ſom 
ſtrider f. en Konge. (Grundtv.) Kon⸗ 
gejatzt, en. En Jagt (et Skib) beſtemt t. 
at føre Kongen eller kongelige Perſoner. 
Kongekroning. f. roning. 
nifc, en. Kroñike el. Hiſtorie om Kongers 
Bedrift, om en Kongerekke. Romgeliv, 
et, det Liv, en K. fører. Kongelov, en. 
egentl. enhver Lov, givet af en Konge; færd. 
det danffe Riges Grundlov. KRongelys, 
n. s. en Plante. Verbascum Thapsaus. 
»Rongzelyſet reifte hver Sommer haft. fin 
gule, lodne Blomft,” J. Smidth. Kon⸗ 
gelofte, et. Lofte, fom gives af en Kon⸗ 
ge... Fongelos, adj. ſom er uden Konge, 
»En ubefiendt Xartag har i nogen Tid 
giort dette Rige Forigeleft.” D. Guldberg. 
(VB. Gift. I 166.) » Xongemagt, en. fons 
gelig Magt' og Myndighed. »Vi bruge 
Kongemagt, ban bruget Kongenavn.” 
Helt. ongemoder, en. deu, ſom er 
Moder til en Konge. ”Og Kongemoders 
ftionne Navr det vorde dit,” Thaarup. 
Kongemord, et, Mord, fom ſteer paa en 
Konge. Kongemorder, en. den, ſom 
myrder en Konge.  Xongemø, en. poet. 
Kongedatter; kongelig Prindſeſſe.“End 
færdes overalt den, ſtionne Kongemo.“ 
Ohlenſchl. Kongemode, et. M. ſom 
flere Konger holde. Kongenavn, et. 
Navn, Titel af Konge.“Naar ſelv du vil, 
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faa nævne Alle dig med Kontzenavn.“ 
Ohlenſchl. KRongeord, et. En Konges 
givne Ord ell. Filſagn.“Jeg lider p. hans 
Kongeord. Rahbek. Rongepligt, en. 
Pligt, ſom paaligger en K. onge⸗ 
pompe, en. et Slags ſtore eller dobbelte 
Skibspomper, der fættes i Bevægetfe ved 
en paa Stormaſten anbragt Bægtftang. 
Kongepragt, en. kongelig Pragt. Rons 
gereife. en. Fricegt, fom Bønderne maar 
zisre efter Ovrighedens Tilfigelſe. Kon⸗ 
gerige, et. Rige, ſom beherſtes af len 

.  Kongerætte, en, En Rekke af paa 
hinanden følgende Konger, ' Rongefal, 
en. Sal i en Kongeborg.  Rengeftat, en. 
En Konges Skat ell. Skatkammer. ”At 
hvad man fandt i Skoven til Kongeſtat⸗ 
ten faldt.” Ahlenſchl. Vongeſtib, et. 
Et Skib, fom fører en Konge, hvor en 
Konge er ombord. (Ohlenſchl) Konge⸗ 
ſkifte, et. Forandring i Regieringen v. en 
Konger Dod ell. Afgang. ”Imidlertid ſkeete 
Kongeſkifte i Danmark.” Wandal. (Min⸗ 
desm, I. 278.) f) fg 
borg. ongeflægt, en. d. f. f. Ronge⸗ 
hun, 1082. Kongefmytte, et, S. Jom 
bæres af cn K. til Zegn p. hang Værdigs 
hed. RKongeſmykket fritager aldrig: den, 
der bærer det, fra den retſtafne Mands 
Forpligtelfe.” O. Malling. Rongeſnekke, 
gen. poet. d. f. ſ. Kongeſtib. (Dhlenſchl. 
Helge.) Rongefpiir,ct, Scepter. Kon⸗ 
geſtad, en. Landets Hovedſtad, hvor Kon⸗ 
gen opholder fig. RKongeſtamme, . en. 

Slesgt af Arvekonger, fom efter hinanden 
have beherſtet et Land. Xongeftat, en. 
S. fom en Konge beherſter. (O. Guldb.) 
Kongeſtav, en. d. f. f. Kongeſpiir. Aon: 
gefto , en. Et Kongefæde, en Throne. 

ongefæde, ct. 1. Kongeftol. 2. Kon⸗ 
gens fædvanlige Dpholdefted. Leire har 
været ct K. i Danmark. Xongeføn, en. 
Gøn af en K.  Kongetal, et. Navne⸗ 
tal, Regifter p. Konger. Vongetiende, 
en. den Trediedeel af Tienden, ſom til⸗ 
falder Kongen, Xongetiger, en, et Rov⸗ 

- dyr af Katteflægten; Tiger, Felis tigris. 
Kongeting, ct. Ting, Folkeforſamling, 
under FZForfæde af en K. (Ohlenſchlœoger.) 
Kongetitel, en. kongelig Titel, Konge⸗ 
navn. Komgevalg, et. den Handling, 
at vælge en Konge. Rongevand, et. 
en Blanding af Salpeterſyre og Kogſalt⸗ 
fyre, ſom oplsſer Guldet. RKongevei, en. 
En Doveds Landevel, Adelvei. Bon: 
cven, en. Øen af cen Konge eller af 
ongemagten. »Og om hver Morkheds 

Daad hvor Kongeven opflare.” N. Brun. 
Kongevüs, en. kongelig Skik, Viis. Paa 
K.. KRoungevalde, en, en Konges Magt, 
Kongemagt. (Thaarup.) Rongevardig⸗ 
hed, en. kongelig V. Kongeæcgt, en. 
d. ſ. ſ. Kougereiſe. Bongeæt, en. kon⸗ 

Kongeſlot, et. en Konge⸗ 

, Konft (for af lære den 
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sefig. Slægt. At være af K. (Sharm) 
= Kongsgaard, en. fongelig Guard, Ken: 
geflot, (Svitfeldt.) ongeſtol, en. j. 

ongeftol. = kongelig. adj. (om tilbere, 
egner en Konge, udgaaer fra er K. Det 
Fongelige Huus. De kongelige Bern; Foz 
gelige Forordninger, Skatter. Gt Fongeligt 
Slot. At leve kongeligt 3: meget prægtigt, 
overfisdigt, Kongelig Majeftæt, kongriig 
Osihed: Titler, ſom i Tiltale eg Omsk: 
gives Konger og Kongebern. Deres, Dari, 
Hendes kongelige Hoihed. 
. Rongel, en. f. Kogle, n.s. 
, Kontt, en., pl. er. [I ældre darike 
Skrifter: Kaanſt. (Bib. 1550 far endas 
Raanſt; men ogfaa Konſt, konſtelig, 0.f.2.) 
So. Konst. T. Kunſt. Islt. Ras- 
nåita, Kundſtab.J 1. ud. pl. i vides 
tig Betydning: menneſtelig Birken, Sick 
ſomhed, Paafund; i Modfætn. til VW: 
ren og Naturens Kræfter. Det et intet 
Vork af Naturen] (Naturproduct), men ct 
Vært af Konſten. Ronſt maa afte faa: 
tilbage f. Naturen. 2. en erhvervet Fat: 
dighed i af frembringe, danne noget, i & 
foretage vilkaarlige, til et viſt Aiemed ir 
tende Handlinger; ogfaa Jndbegrebet sf 
de Regler, ſom følges iUdaovelſen of er 
ſaadan Færdighed. (Tonſt forudfætter ifte 
blot Kundſtab, men ogſaa Ferdighed; cs 
adſtiller fig derved ifær fra Dertn 
Ikke ethvert Haandværk falder man ca 
Konſt; men i Cærdel. ſaadanne, i beis 
Udevelſe: lægges Vind p. fortrinkig str 
tes Fuldkommenhed, og ſom ikke blot gaꝝ 
ud p. det Nodvendige og Nottige, mer cb 
lige p. det GÉisnne og Forlvſtende.  Dersi: 

onſtdreier, Konſtfarver, Bonfincir, 
Konſtſnedker, 20.) Malerkonſt, Kobden 
———— ogtrytkerkonſt, Ridekom. 
Fegtekonſt, Dandſekonſt. Dog fatte 
Gaandværfer ogſaa: mechaniſte Ron, 
i Modfætning til de ſtienne Konſter. — 
Lœgekonſt (practiſt Færdighed & Lægsris 
denſtab.) ”Lægeng Konſt ophsier bon.” 
Cir, 38. 3. (Bid. af 1550.) At lære, utets 
lægge fig efter, forftaae en K. At reife p. fa 

—— at 
være Mefter i fin Xonft. Viisdom, fra 
ev alle Konſters Meſterinde, lærte ss 
det.” Viisd,-.7. 21. (Sib. af 1550,) X 
dyrke de ſtionne Konſter. Den RK. at dn, 
at omgaacs med Folk. 3. i fudftrankt 
Betydn. bruges Konſt og Konſterre fe: 
de ſtisnne Konſter. (Deraf: Korſt: It⸗ 
demie, Konſteiſter, Konſtform, Koslf: 
fiender, o. fi.) 4. Eftertante, glid, RK 
hvorved en Færdighed er erhwervet, i 
Vork udfort. Man maa benndre ham I. 
Konften frores alt for meget deri. Mio 
har giort fig al Umage f. af. e Boer 
fon. 5. i ond Betydniege SR, Gads 
cd, Renker. At brage Ronſter. At opnen 
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oget v. Konſt og Forſtillelſe. »K. gaaer Tonſtgrandſter, en. den, ſom nole grand⸗ 
fte for Magt,” Ordſpr. (Ogfaa om det, ſter over Konſten. Konfigrand ning, 
er ſteer ved Behændighed og lader fom en. (Rahbek.) Xanfigreb, ct. pl. d. f. 
dogleri. At giore, vife fine Konſter.) 6, 1. ethvert Haandgreb, fom er fornødent t. 
Srdet Vandkonſt, et fonftigt Værk. at udeve en Konſi. 2. færd. en med Lift 
Konſt, en vis Maſtine i Biergværfer.) forbunden Behendiaheds⸗Gierning; Kneb, 
= Ronftanlæg, et. 1. Anlæg, medfødt Renker. (f. Rontt,5.) ”Hvormange Konſt⸗ 
scqvemhebd til en Konſt. 2. Indretning, greb optænte vi iffe, f. at dræbe vor Tid.” 
iort m. Konſt. Ronſtarbeide, et. kon⸗ Xoufthandel, en. Handel med 
igt Arbeide, noget, fom er frembragt ved Ronſtſager. onſthandler en. den, 
tonft, ndarbeidet med K. (ſ. Konſtverk.) ſom driver Konſthandel. Konſthave, en. 
donſtarbeider, en. Haandvcerkszmand, fom En m. Konſt anlagt, efter viſſe Konſtreg⸗ 
tbecider m. færdeles K. Konſtberider, ler indrettet Have. (Rahb. Tilſt. I. 115.) 
n. B. fom har drevet Foerdighed i Ride- [Modfættes: Naturhave; hvorved dog og⸗ 
onften til en flor Gside.  Xonftbog,en, faa forſtages en efter den nyere Havekonſt 
3. hvori Konſter (f. No. 5) og Opfindelfer anlagt Konfthave.] Konſtkammer, et, 
eſtrives og. læres. Konfibroder, en. Verelſe, hvor en Samling af Konſtſager, 
en, ſom dyrker den famme K. fom en af konſtige Arbeider og Sieldenheder giems 
nden. (Rahbet.) Konſtdommer, en. mes; figurl. om Samlingen om felv. 
en, ſom videnffabeligt bedømmer, kritice⸗ Konſtkiender, en. den, ſom forftaaer fig 
er Konſt⸗ og £Literatarværter; en Kritis paa, er en Kiender af de ſtisnne Konſter 
er. (Sneedorf.) Ronftdreier, en. En og af Konftværfer. konſtkyndig, adj. 
Reier, ſom gier frint og fonftigt Arbeide, ſom forftaaer fig p. Konſt i Almindelighed, 
lær i Been, Elfenbeen, Nav, m. m. (jvf. ell. paa en enkelt Konſt og dens ildøvelfe, 
à2lottedreier, KRotkedreier. KRKonſtdrift, Konſtlære, en. Lære om de ſtienne Kon⸗ 
n. medfødt Drift (Inftinct) hos Dyr, ſters Theorie (Xſthetik.) konſtlos, adj. 
vorved de frembringe det, fom ligner ſom er uden Konſt, hvori ingen K. vifer 
nenneſtelige Konſtvorker. Konfleliber, fig. Et Fonftloft Arbeide. (ſ. ufonftlet.) 
n. den, fom ev Elſter af de ffisnne Kon: Konſtmaler, en, En M. der driver, Males 
ter og af Konſtverker. BKonfteng, en, riet (om en ffien K. VWonſtmeſter, en. 
En konſtig dyrket, med ædlere Greſarter den, ſom beſidder megen Dygtighed i en 
eſaaet Eng. (V. 6.0.) konſterfaren, Konſt; Verkmeſter. (Arreboe. Gram's 
dj. kyndig, vel bevandret i en K. (Lan: Nucl.) Ronſtminde, et. Mindesmærte, 
ebe£.) “Meer end cen kyndig og konſterfa⸗ ſom tillige er'et Konſtvcerk. (Engelstoft.) 
en Mand.“ Malling. Deraf: Konſterfa⸗ Konſtnid, ct, Misundelſe hos dem, der 
enhed, en. (I. Baden.) Konfifag, et. dyrke fælles Konſt. (V. S. O. ſ. Brodnid.) 
Indbegreb af de Færdigheder, ſom höret. Konſtnydelſe, cen. N. (om Konſten og 
n vis Konſt. Konſtflid, en. ud. pl. Konſtvorker yde. Konſtord,/et. Ord, 
slid, ſom anvendes i Udevelfen af en K. ſom udtrykker et Begreb , der er egent for 
ærd. paa Naturproducters Forædling. (ſ. en vis Konſt cl. Videnſtab. Hvert Haand: 
Jdindffibelighed.) Indenlandſt Konfifid, ' vært har fine K. Philoſophiſte Konſtord. 
Konſtforagter, en. den, fom lader haant Bonftregel, en. pl.-regleæ, R. for Udøs 
m Konſterne. (Kangebek.) Wonſtform, velfen af en &.  Ponttrig, adj. fom be⸗ 
nr. En vis, v. Konſt overhovedet, ed. ved fidder for Konſtfordighed; ell. fom vidner 
en ſtisnne Konſt betinget, eller i Følge om megen K. konſtrigtig, adj. overs 
ens Ideer og Virkſomhed fremdragt og censftemmende med Konſtens Regler. 
dført Form. ”En vanſtabt og vånftabende Konſtſager, pl. konſtigen dannede Ting, 
konſtform, hvori Naturené ffisnne For⸗ konſtigt Arbeſlde. Ronſtſamling, en, 6. 
old forftyrres.” Bagg. Ronſtforvalter, af Konfifager, Konſtvarker. Konſt⸗ 
n. Opfynsmand v. en Konſtſamling, ct ſandhed, en. Overeensſtemmelſe imellem 
tonſtkammer. (Langeb.) konſtfri, adj. Form og Udtryk i et Konftværk og Ideen 
. ſ. ſ. Fonftles. "Begge fang i muntre, for det Skionne. Ronſtſands, en. Evne 
onſtfrie Toner.” Bagg. KRonſtfulden⸗ t. at fatte og føle det Konſtſtionne. Bon: 
'elfe, en. Anvendelſe, Udevelfe af fuldendt flat, en. En rig, koſtbar Samling af Konſt⸗ 
Rk. (Bagg.)  Fonftfærdig, adj, nem.i af verker. VRonſtſmag, en. En til en vis 
tdøve en Konſt. Konfifærdighed, en. Grad danner, og i en vis Form udviklet 
Behændighed, Nemhed i det, fom hører t. Konſtſands. Græfernes K. En vigtig, en 
raktiſt Udsvelſe af en K. Konſtgart⸗ falſt Konſtſmag. (Rahb.) Ronſtſnedker, 
er, en. Lyſtgartner. (I. Baben.) onſte en. En 6. ſom gier fiint og konſtigt Ars 
fave, en. det, ſom Konſten har ſtienket, beide. Ronſtſpil, et. S. hvortil Konſt, 
om er opnaaet v. Konſt. 'Blidhed er ikke Snildhed, Behændighed adkreves. Konſt⸗ 
iltid deri Lærdee Naturgave, og fan vans [prog et, Talebrug, egen f. en vis Konſt, 
belig hos ham blive Ronfigave.” Malling. Jndbegrebet af dens Konſtord. Konſt⸗ 

v 

* 



Konſiſtykte — Kop. 

Konſtud⸗ 

onſtvirket, adj. v. virket, frembragt ved 
Konſt. (Baggefen.) Ronſtvard, et. det 
ærd, en Ting har fra Konſtens Side. 

. Konftvært,, et. Et ved Konft frembragt 
Værk, et Konſtprodukt. (Bruges ifær om 
det, fom frembringes v. de ſtisnne Kons ” 
ſterz ligefom Konſtarbeide, Konſtſager, 
RKonſtſtykke om det, ſom mere er et Vært 
af mechaniſt &.)  Renftynder,en. d. f. f. 

Konſtelſter. (Kahbek.) 
Konftig, adj. 1. frembragt v. Konſt (i 

Modſ. Hil naturlig.) Ronftiga og naturs 
lige Blomſter. Han har en konſtig Arm. 
At udrette, noget v. konſtige Midler, 2. 
virket, udarbeidet m. Konſt, m. konſtig 
Opfindelſe. En meget konſtig Laas. At 
udifære konſtigen i Zræ. 3. konſtkyndig. 
En konſtig Snedker. 4. liſtig, ſnedig. Et 
Tonttigt aafund. — Ronſtighed, en, 
ud. pl. konſtig Beſtaffenhed. Arbeidets 
Rontii ed. (3. S. O.) 

Konfile, v. n. og a. 4. anvende overs 
dreven, upaſſelig Konſt p. et Arbeide; el. 
arbeide m. ængftende, tvungen Konſt uden 

Frihed og Lethed. At Fonftle f. længe, for 
meget paa' et Arbeide, ”Endnu havde man 
itte konſtlet meget paa diſſe Bedragerier.” 
Schytte. En Fonftlet Kløgt, Stiil. Det 
Konſtlede modfættes det Yaturlige i et 
Konftvært, — Deraf: Konſtlen, en. ud. pl. 
— Ronſtleri, ct. pl —er, Gierningen, Virk⸗ 
ningen af at konſtle. “Jo overdaadigere 
m. Rontllerier et Skrift er.” Rahbek. 

Konſtner, en. pl. Je. 1. den, ſom uds 
sver en Konſt, har ZFærdighed i en Konſt. 

2. færd. og fortrinligen: den, fom lægger 
Vind p. og udever en cl. flere af de ſtionne 
Konfter, (ſieldnere br. det dog om Digtere.) 
Heraf: Xonftneranlæg, Konfncbang 
Konfinérevne, Konſtnerhaand, Konſtner⸗ 
hæder, Konſtnerlto, Konſtnerſtole (Sams 
ting af Lærlinge, ſom en erkelt Konſtner 
har dannet; el. Konſtnere, ſom alle følge 
en vis Maneer), Konſtnerſtand, Kond 
nerværd (Bærd, cen befidder ſom Konſt⸗ 
ner. Bagg.), 0. fle — Ronftnerinde, en. 
(om et Fruentimmer, der arbciler I en K.) 

. Kop, en. pl.-per, [I]. Koppr.] 1. en 
Uden Drikkeſtaai, ifær af Porcelain, En 
Overkop (med el. uden Hank.) En Underkop. 

2 
ã⸗ 

Ii is, 
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Ronfitegn, et. 

der Kop, 2, — D 

øde 

gop — Kort. 

fing, ſom fætter p. den ridſede Sud, fe 
træffe Blod ud. At fætte Kopper. 
ogſaa kaldes: at Fopfætte. == Boppernd, 

embringer rode Pletiet: 
Huden, der fiden blive til Bolder fon 
undertiden, naar de falde af, efterie: 
Huller cl. Ar; Bornekopper, Swseka⸗ 
per. At indvode Kopperne. Gun har Lo⸗⸗ 
per, har havt Ropper. = 2) Aoper, & 
l.d.f. Ar efter Sopper.  Foperrtet, ad; 
om har endeel Kopår. — hb) Koppeblege 
cl. Koppebyld, en. B. ſom fremkommer år, 
hvor Kopperne bryde nd. KRoppefcber. 
en. F. ſon folger m. Kopperne. KØ 
pegift, en. d. ſ. ſ. Roppeſmitte. Koppe 
indpodning, en. Gierningen, af bibru 
cen Koppeſmitten giennem Stik cl. Ritſer 
i Huden. Roppeſmitte, en. den ſerczu 
Smitte, fon er ved Kopperne og udbredet 
v. dem. Roppeſygdom, en. 
ger med Kopperne. 

" Kopfætte, v.a. kopſatte, Fopfet. ſ. at⸗ 
craf: Kopfætaing, 2. 

Koral,” en. pl. - ler. (fort a.) [Bf lt 
Gr. og Lat. coralliam,] 1. en ſtten⸗ <a 
kalkagtig Bolig for viffe Plantedyur sf. Je⸗ 
lyper i Havet: ligefom og Polvperne fis, 
Hvoraf gives flere Slægter: Cellckorellie, 
Hornkoraller, Ledkoraller, o. fi. 2 a 
Slags Kugler cl. Perler, ſom giores 2; 
Koraller, ifær af den ædle Koral. (Co- 
rallium.) = Koralagat, en. En Agat x. 

letter, der ligne Koraller. åx 
ralfiffer, en. den, fom opfiſter Kors. 
Roralfifferi, et. Gierningen, at optage Ke⸗ 
tall af Havet. VWRoralgreen, en. css 
kelt B. af et Koraltræ. oraſtlippe. en. 
kalkagtig Klippe i Havet, der beſtacer ai 
ftore, ſammengroede Koralſamlinget. Ax 
ralperle, en. d. f. f. Koral, 2, - Borcli: 
træ, et. en Koralfamling, i Skilkkeiſe Gig 
et Freœ. 

Kordeel, en. pl. Kordeler. 1. i Stbi⸗ 
ſproget: et Slags Tougvoœrk, fom tihfern 
bruptes. "SF Kordelernes Sted bruges us 
Dreiereb.“ Schneiders Veiledning. &. 45. 
2. hos Hvalfangere: et Slags fore Toms 
der, hvori Spokket nedlægges, 
Bore, en. pl.-r, en Bræeume, Kart 
ning paa Klæeder. (Fore, v.a.4. beſatx, 
kante m. Bræmmer; brugeligt i Sudart) 

Korf, en. ud, pl. [E. Cork. pod. ng 
T. Kort. Sp. Corcho,] den lette, from 
agtige, elaſtiſte Bark af Dodd: £go. 

uercus suber, => Rortarbride, ct, fot 
ſtigt Arbelde af Kort. Xositund, a. 

a 
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miyype af Korkſtykker ſom Gandelsvare. 
kmos, en. et Slags Steenmos, ſom 
fe bruunt, Lichen saxatjlis, Rorts 
;, em. Prop cl. Tol af Kork. Kork⸗ 
e, en, Saale, ſtaaren af Kort. At 
je Korkſaaler iStevlerne. Korkſto, 
lette Sktoe m. Korkfaaler. Korktol, 
d. f. f. — 
Kork⸗Eeg. orktroie, en. Svom⸗ 
esie, foret med Kork. 
[orn, et. pl. d. ſ. (361. Korn. 1. g 

te ethvert ganffe lidet rundt ell. rund⸗ 
yt Legeme. (Born, Sigtekorn, Sigtet 
t Gevær.) Guldet findes undertiden i 
en. Deraf: Sandkorn (eller Sands⸗ 
n), Hagelkorn, Frokorn, Sennepskorn, 
»erForn, Bygkorn, Hvedekorn. (figurl. 
. Tale: et lille Korn 2: ganſte lidet. 
et lille Korn! ifte et Korn da: aldeles 

et.)  2.n. coll. Frøet af de Planter, 
1 bruget til Bred, al Slags Gæd 
radkorn, Gædeforn eller Sacekorn.) 
mmerkorn, Vinterkorn, Paarkorn. 
»rnet begynder at komme op; Kornet 
aer godt, er dyrt i Aar, At handle m. 
æn. At hefte, tære, male Kornet. 
sorn bruget i Gærd, baade I Sieclland, 
ficre Egne i Danmark, om Byg, ſom 
n almindeligfte Gædart.) — Sielden (ſom 
Ifældet er v. flere Cenſtavelſesord) fore⸗ 
mmer genit. i den ubeft. Form. »3 
ze Korns tunge Renter af ham.” Amos 
11. = Rornaager, en, Kornpugeri. (V. 
2.) Vornaagrer, en. ſ. Kornpuger. 
ornear, ét. Aaretem. Henfyn til Frugts. 
rhed el. Ufrugtbarhed. Et godt, maa: 
ligt K. Rornafgift, en. d. f. ſ. Korn⸗ 
ꝛt. Kornafgrode, en. hvad Jorden 
embringer af Korn. Kornager, en. 
n med Kornfæd befaaet Ager. rnagre 
Kartoffelagre. Kornart, en. et viſt 
lage K. Fremmede Kornarter. Korn⸗ 
Ål, en. Kornets Dyrkning, Frembrin⸗ 
(fe, Avl. KRKornax, f.x, Korn⸗ 
and, et. Baand, ſnoede af Straae eller 
in, hvormed Gæden bindes i Neg. 
ornbehov, et. den Mængde af Brod⸗ og 
agekorn, fom et Land, en Provinds aar⸗ 
gen Behøver, (V. 6. O.) Kornbier⸗ 
ng, en. Karnavl, Kornhoſt. Korn⸗ 
omſt, en. En Urt, ſom vorer hyppigen 
Vinterkornet; Blaaurt, Blaabælle, Cen- 
urea Cyanns. Kornbrand, en. f. 
rand, 7. Kornbrændeviin, et. B. ſom 
ændee af Korn. (forſtielligt f. Cr. fra 
ruebrændeviin.) Rornbeigd, en. 
orſt.) d.f.f. Kornegn. korndyrkende, 
dj. v. ſom dyrker Korn, el. hvor Korn 
srfes. “Et korndyrkende Land.” Olufſen. 
sornegn, en. Egn, hvor Kornavlen iyk⸗ 
s vel. Eu god K. kornfede, v. 2.1. 
de m. Korn, m. Kicrne. Et kornfedet 
viin. Rornſleſt, et, F. af kornfedede 

Korttræ, et, d. 

v. at kaſte Korn f. at renſe det. 

ON 

Kornfrs — Kornrenſer. 

GSuiin. Xotnfrol et. Faldet Fraet af 
Ugerfaal (Brassica campestris) og Ager⸗ 
fennep (Sinapis arvensis) fom bruges til . 
gede 
nogte 
øde, v. a. d. f. 
el, en. Tilforſel af Korn. (V. S. O.) 
orngaard, en. Gaard, Scdegaard, hvis 

Marker ifær drives til Kornavl og dertil 
ere ſtikkede; modſ. Øræsgaard.  Borns 
gulv, et. Afdeling i Laden, hvor den hien⸗ 
ørte Sæd lægges. 
Kornhandel, en. Handel med Kornvare, 
iſer i det Store. Rornhandler, en. 
den, ſom driver Kornhandel. Korn⸗ 
barpe, en. f. Zarpe, 2. 

vgning af fire Hiorneſtotter m. ef bevæs 
geligt Tag, til at glemme Gæd under. 
(Moth. Nucl. lat.) Kornhule, en. $. 
i Jorden, hvor det aftorſtne Korn giemmes. 
Kornhuus, et. Sornmagafin, hvor aftærs 
fret Korn giemmes i Mængde. (Schytte.) 
kornheft, en. Gierningen at hoſte Kors 

net. 

f. Sangog (3 Fyen: RKiddike; i 
Eyne ygfre. 3. Smidth.) korn⸗ 

Rornfafter, en. den, ſom arbeider 
RKorn⸗ 

kielder, en. Kielder, Jordkielder, hvor K. 
glemmes. (Moth.) Wornkiob, et. 1. 
Handel om Korn, 2. d. ſ. ſ. Kornpriis. 
Kornkrud, et. kornet Krud; modſ. Meel⸗ 
krud, hvori ingen Korn kiendes. Korn⸗ 
lade, en. ſ. Lade. Kornland, et. £. 
fom har flært Kornavl. Kornlo, en. 
£o, hvor Kornet tœerſtes. Rornmloft, et. 
£. hvor affærftet Korn; giemmes. Rorn⸗ 
lærfe, en. En Fugt af Guulſpurvens 
Slægt; Bomlærfe. Emberiza miliaria. 
Kornlæes, et. ſaameget Korn, fom føres 
paa en Vogn. Kornm 
Land brugelige Maalf. Kornvarer,.  Korns 
maaler, en. den, ſom er beſtikket tjl at 
maale ell. udmaale Korn. 
et, Kornhuus. Kornmangel, en. M. 
paa det fornødne Korniet Sand.  Xorns 
mark, en, En med Korn beſaaget Mark. 
Kornmarked, et. Salgeplads for Korn, 
Sted, hvor Korn fan bringes til Torvé og 
faaes til Kisbs. (Martfelt.) Kornmo 
el. Kornmod, ct. ET electrifk LSuftfyn, liig 
eynild. Rornneg, et. f. Weg. ons 
nem, adj. villig til at frembringe Korn. 
Kornnem Jord, (18. S. O.) Kornoplag, 
dt. Forraad af Kornvarer, ſamlede p. cet 

ted. 
fortære Kornet, iſcer det aftorſene. Korn⸗ 
plantning, en. Gierningen, at udplante 
enkelte Kornplanter. ( V. S. O.) Korn⸗ 
prang, en. Prangen m. Korn. Rorn⸗ 
ranger, en. den, ſom opkisber Korn og 
ger at holde det i hol Priis. Korn⸗ 

puger, en, d. f. f. Kornpranger (ifær om 
den, der lader Kornet længe ligge hen, der 
driver Rornpugeri. Kornrenſer, en. 1. 

Uj 

. 0 

Kornhalm, ſ. Salm. 

Kornhielm, en. 

aal, et. "Det i et: 

Kornmagafin, 

redfede, 1. Lornfer⸗ 

Kornorm, en. Inſecter, ſom 

Den, ſom reuſeẽ Korn; en Korukaſter. . 



GÅ 2. Gierningen at ſaae K. 

å 

' fyis Regnſtab over et Kornoplag. 

Kornrig — Korsbanner. 

Maſtine til Kornrensning. kornrig, adj. 
ſom har Overflsdighed af K. Et kornrigt 
Land. Kornruſt, en. Sygdom v. det 
vorende Kon; Nuft i Kornet. Korn⸗ 
flat, an. Landffat, ſom ydes i Korn. 
Kornflib, et. S. hvorpaa Korn føres til 
Sses. (O. Guldb. V. Hiſt. II. 1. 6: 238.) 
Rornſtovl, Kornſtuffe, en. S. hvorme 
Korn kaſtes. Kornfkriver, en. den, ſom 

Korn⸗ 

Id, en. Landgilde iKorn. (D. Lov.) 
ornſold, et. Cold hvori Korn fældes. 

Kornſti, en. Gti glennem en Kornmark. 
B. 6.0.) Kornſtraa, et. ſ. Straa. 
Rornftænge, et. Gtænge (kLoft) hvor Gæd 
giemmes. (f. Stænge.)  Rornfter, en. 
tang, hvorpaa Kornneg ſettes, for at 
veires. (norſt.) Rornſpvinding. en. Kors 
nets Indſpvinding ved at ligge aftorſtet. 

7 Rornfæd, én. 1. Kornet, ſom ſaaes ell. er 

ord, fon til 

Korn⸗ 
ell. beſtemt 

Korntiende, en. Tiende, ſom 
ydes af Kornet. RKorntorring, en. Gier⸗ 
ningen at torre det torſtne Korn. Korn⸗ 
varer, pl. alleflagé Korn ſom Handelevare. 
Kornvogn, en. V. hvorpaa Korn føres. 
Kornvegt, en. En Vægt, hvorved Kors 
nets Zyngde i Forhold til dete. Størrelfe 
en. Tondemaal fan veies og beſtemmes. 
Korne, v. a. 1. danne noget i Skikkelſe 

af Korn, At korne Krud. — kornes, v.n; 
pass. blive til Korn, antage Skikkelſe af 
Korn, — Deraf: Korning, en. 

Rornet, adj. fom har Seikkelſe af Korn, 
dannet i Korn, Kornet Ktud. 

Kors, et. pl. d. ſ. [IEv. Kors. Isl. 
Kross. jvf. Kryds.) 1. i Alm. ethvert Les 

geme, enhver ret Linte, der overftæres af 
en anden under en ret celler ſtiev Vinkel; 

æt, en. Gæt, fuldt m. Korn 
ertil. 

ſœdvanl. dog i fire rette Vinkler. At ſtrive 
et K. paa Bordet, Korſets Figur. At gisre 
RKorſeis Tegn; ſlaae et. A. for fig (med 
Haanden.) At fætte et X. ved noget (til 

Merke.) At lægge Benene, Hænderne over 
Rors. Et K. af Sold; ef Guldkors, Des 
mantkors, Gravkors. 2. et Redſtab, i 
Skikkelfe af et Kors, hvorpaa i gamle 
Dage Forbrydere udfpiledes og, nagledet 
faſt (forsfæftedes.) Det hellige Chriſti 
RK. Korſets Død 3: den Dadsmaade, at 
forgfæftes. Chriſti Nedtagelſe af Korſet. 
At krybe til] Korſet >: vdmyge fig, tilftaae 
fin Uret. 3. figurl. Ned, Lidelſe, Elen⸗ 
dighed. At bære fit K. med Taalmodighed. 
”Ænhver, ſom el i Klager bryder ud, 
fttentt han et dagligt Kors maa bære,” 
F. Guſdb. Hun har et ſtort K. med den 
fyge Mand, (f. Suustors.) 4. et Udraabés 

Hendegiver Forfrætfelfe, Kors! 
hvor jeg blev bange. == Rorsbcand, et. 
B. fom gaaer over Kors. ſ. Krydsbaand 
(i Bygninger.) KRcorsbanner, et, Ban⸗ 

602. Lorsbauner — Kort. 

ner el. Jane, hvor! Korſett Tegn er før 
ſtillet. Korsbier, pl. Bier, bag 
deres Kager korsviis. (Fleiſcher.) 
bladet, adj. kaldes den Plante, hois Sa 
fætte fig faaledes, at de danne fre Rede 
Korsblomfter, pl. de Btomſter, der I 
kors dannede Kroner. (Coraollæ cruciatz 
Korsbroder, en. taldtes de, fom i 7 
delalderen drog i Korstog (havde toget £ 
fet, bare et Kors y. Kladerne.) Dorsk 
ke aen Sywi, der overſtæres af: 

anden. (kangeb. orsbygning, ca. 
fam er opfort i Skilkelſe af et * Es: 
byrd, en. tilforn: Høitibédage, ba F 
fterne bare et Kors omkring ĩ Procests 
for at indvie Landet tif fharåd 
(Korsmiſſe.) Forsdannet, adj, v. tor 
fonietK. Rotsdrager, en. den, fr 
bæver et K. (i Procesſioner.) Korsiz 
eu, et Korsbanner. Forsfæfte, v.a.t. I 
rette cen v. at nagle ham t. et K. Deri 
Korsfæftelfe, en, Korsgade, en. &: 
Der, fom overſtere hinanden (fret Sis 
Korsgang, en. Gang, ſom overffæres 2 
en anden I en ret Vinkel, ell. ſom gar 
Filirkant rundt om en Bygning (f. E. 
Kloftre.) Korsgevær, ef. Soyd m. 
kors dannet Spids. Knevelſpyd, Partifax. 
—— en. Ridder, ſom bærer ct å 
paa fine Kleder. Korebvætving , 
9. med Korsbuer. Rorsfirfe. ca. 
bygget i Skikkelſe af et MS Kors 
et, linnedt Klæde, Liin, ſom Frucute⸗ 
blandt Almuen fætte omfring Panin 1 
der HGuen. Rorslend, en. den Ded :: 
Ryggen, fom er imellem Hofterne. (& &. 
O.) forslægge, v. a. 3. lægge sut 
over Kors, koreviis. Med Forslagte fer 
der. Kaorsmeſſe cl. Rorsmiffe', ex. fn 
Helligdage, fom felredes i de catholſte B 
der. K. om Vaaren (d. 3 Mai) X.5m 
aften (d. 14 Septbr,) Korencb, ». + 
en Fugl. (Loxia curvirostra,) Kress 
ridder, en. d. f.f. Korsherre. Bortrat, 
en, et Slugs R. med en fort Streg [cat 
ad Ryggen, ſom overifæres af en ander, kr 
imod Halſen. Vulpes cruciatus. Bort: 
fnit, et. ſ. Krydefnit. Xorstegn, ci. 
Korfeté Tegn, ct aftegnet K. Forster. 
v. a. tegne med, indvie ved Korſets 292. 
Korstog, et. Krigstog, fom i ideel 
deren foretoges mod Vantroende og Kirk 
tere, RKorsvei, en, Sted, bror fe Vei⸗ 
overffære hinanden. korsvirs, adv. I! 
Skikkelſe af et Kors, over Kors. 

. Ketfe, v.a. og rec. 4. betegne md 
Kors, gisre Korétegn over. XT Forfe fr 
(figuri. Man utan Forfe fig derover, åt 
ved at forbauſes, forfærdes.) 

Kort, ct. pi. d. f. [&, Card. SF. Karte. 
Ital. ogq M. X, Sat. Carta.] 1-m0ls, 
m. Figurer betegnede Bløde, —* 
ſpiller; Spillekort. GE Gyll ZX, fr 



At give Rort; at blande Kortene. 
, Rort (fletdnere Korter.) en gedo⸗ 
iſt Afridéning af Jordkloden, el. en 
af ſamme. Landkort, SoFort. At ops 
tegne et K. over eh Egn. Platte, 

de K. (jof. Himmelkort, Poſtkort.) 
ortbillede, et. Afbildning p. Herre⸗ 
ne i et Spil Kort; Kortfigur. Kort⸗ 
, et. Et enkelt Blad i et Spil Kort. 
fabrik, en. et Sted, hvor Spillekort 
rdiges til udſalg. Korthuus, et. 
idet Huus ſammenſat af Kortblade. 
mager, en. den, ſom forfærdiger 
effort. Kortpakke, en. En VP. der 
older flere (fædvanl.- 6) Spil Kort. 
papir, et. tykt Papir, hvoraf Spille⸗ 
gisres, ell. hvorpaa Landkort aftryk⸗ 

Kortpente, pl. P. ſom efter Kort⸗ 
ts Ende henlægges til Opvarterne. 
rplade, en. En ſtukken Kobberplade, 
med Landkort aftrykkes. Kortyprefje, 
P. hvormed Arfene ft. Spillekort ſam⸗ 
preſſes og Landkort aftrykkes. Kort⸗ 
»e, en. DP. ſom foretages over gt Lands 
3; Nolagtighed. Kortſamling, en. 
S. af Landkorter. Kortſpil, et. Et 
[, ſom foretages med Kort. Kort⸗ 
er, en. den, fom giver fig af med at 
e Kort. En god, en lidenſtabelig K. 
tſtempel, et. S. ſom aftrykkes paa 
Uekort. Vortſtikker, en, den, ſom 
er Landkort i Kobber, ſom forftaaer og 
ser Kottſtikning. XKosttegning, en. 
cningen at tegne Landkort. 
sort, adj. ogadv. [Sv. og N.E. fort. 
, kortr. Caf. curtis,] 1. fom har en 
e Udſtrekning i£ængden, fom er mindre 
3, end en anden Ting, der enten nævs 
, eller forudfættes ſom bekiendt. (det 
dfatte af lang.) En Fort Kiole. Den 
ejte Bel. Et Fort Synd: ſom ikke naaer 
t. (”Rort'er' egentlig det, der ef er 
langt, fom det kunde, ſtakket det, der 
t faa langt, fom det burde ell. ſtulde 
ce.” Sporon. Stakket, fom i det fors 
be Taleſprog næften ikke høres. mere, 
dog hos Almuen ofte, hvor man nu 

ré hører Fort.) 2. om Tiden: fom ikke 
er flænge, et af liden Varighed. Livet 
Fort. Den korteſte Dag (Binterfols 
ros⸗Dagen.) Den Glæde var fun Fort 
tiet.) En Fort Prædifen. En Fort Hu⸗ 
melſe, ſom ikke længe bevarer: noget. 
fatte fig Fort over noget, i en Gag. 
g hvad du gior i Verden, gior det 
x. Bagg. 3. Kort! et Slags Udraab 
Bindeord. Kort! (3: uden videre Om⸗ 

» eller Modfigelfe) det fan ikke ſtee. 
aledes: Fort fagt! Fort at fige; Fort 
godt! (uden Omſved.) At komme til 
ta: tabe, lide Skade = Fortaandet, 
. ſtakaandet. Fortarmet, adj. ſom 
korte Arme. (Saaledes om flere ke⸗ 

« ' 

4 w 
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emsdele: kortbenet, Forthaaret, kortha⸗ 
et, korthalſet, kortkroppet (Sorterup), 
kortnæbbet, Fortnæfet, kortoret, 0. fl.) 
Fortfarter, adj. affattet, afhandlet i Kort⸗ 
hed. kortledet, adj. ſom har forte 265. 
Fortlivet, adj. kaldes den, hvis Dverkrop 
fra Balſen til Hofterne er kort, i Forhold 
til Benenes Lengde. Ogſaa om Klæder: 
en kortlivet Kiole.. : Rortførivning, en. 
frue, v. forfortende Tegn. " Fort: 
racet, adj. Rugen ev i Aar kortſtraaet. 
ortſynet, adj. ſom iffe feer todeligt i Af⸗ 

ſtand; nærfnnet. br. ogſaa ſigurl. om den, 
ſom enten ei er i Stand t. at ſtionne Zin⸗ 
genes fande VWæfen, ell. til at beregne en 
Tings Folger og Virkninger, SKiærlighed 
før kortſynet. (Rortſynethed, en. B. S. 
853 korttalende, ad). v. fort i fin Tale. 
(Moth.) Fortvarig, adj. ſom et hav 
lang Barighed;.forgængelig. ”Ster, hvor⸗ 
ledes man anſtrenger fig for en kortvarig 
re.” Mynſter. (juf. varig og langvarig. 
Hos Pram forekommer Fortvarende, Kort⸗ 
varende Glimt af landfiygtige Slæder.” 
Gtærfodder 49.) Fortvels, adv. p. et 
fort Stykke Vel. (modſ. langveis.) ”Vil 

Fieldmand Nabo næft kortveis beſoge.“ 

Arreboe. Per. 239. (Fortvillig (forældet og 
forvendt af det TZ. kurzweilig.) f. ſtiemt⸗ 
fom, morfom. ”Alt vort Værft herinde ec 
et Fortvilligt Spog. Ohlenſchl. Nord. G.) 
= kortelig, korteligen, adv. i Korthed, 
p. en fort Maade, — RKorthed, en. ud. pl. 
den Beſtaffenhed, at være fort (faavel i 
udftræfning, fom i Varighed.) 

Korte, v.a.1. [3él. korta.] giore nos 
get kortere (jvf. Hætte); afforte, At korte 
Klæderne, Seilene. Dagene Fortes, blive 
kortere. At korte noget i en Fordring. At 
korte ind paa et Geil, Toug, Skiode. (fe 
afTorte, forkorte.) — Kortning, en. Sier⸗ 
ningen at forte noget. (f. Afkortning.) 

Koſt, en. pl. -e. (med lutfet' 0.) [Sv. 
Qvast; ſom vel egentlig er det ſamme Ord. ] 

oget, ſom er bundet I Knippe (hvoraf: 
Urtekoſt, Blomſterkoſt.) i Serd. et Riis⸗ 
knippe til at feie med; en Riiskoſt. At 
binde Koſte. En Trave Koſte. 2. en 
HOaarborſte, p. en Stang ell. tt Skaft, tik 
at fele med ell. til af ſtrubbe Sulve o. d. 
En Feiekoſt, Skrubbekoſt, Stovekoſt, Eſſe⸗ 
koſt. (Koſt uden Gammenf. br. ſedvanl. 
fun om Riiskoſte) — Roftebinder, en. 
den, fom binder Riiskoſte. Roftelyng, 
en, coll. hoie Lyngbuſte, fom anvendes til 
Koſte. RKoſteriis, 2! Niis, ſom ere 
tienlige til Koſte. oſteſkaft, et. En 
hale cer et Skaft, hvorpaa en |Koft 
æltes. 
Koſt, en. ſudt. med aabent 0, ell. ſom 

et kort aa. Isl. Kostr.] A. 1. allene i pl. 
Koſter. rorligt Gods; dog nu fun om det 
ſtiaalne, og fædvanlig, med Tillægget : 



„. Koft-Sofbar 602Koſtbar — Rote. 
frem Koſter, Tuvclofter. »Tages Ros noget "at være ko tog oftbart, i fidite, af de 

bort af Indens Gaard.” D. £, VI. 16.3. dyrt.” Muͤller. 2. ſom fofter ci. ber 
Omkoſtninzer, Udgift. Kun i den jurid. meget, Koſtbare Klæder. Ca Fojfthar 

Zalemaade: At dommes i (til) Koſt og Tlæs- æring. »(figurſ. At gisre fg Foftber 
ring. = Heraf de Sammenſ. koſtfri, adj. give fig en fall, overdreven Bigtion 
uden Omkoſtninger. En koſtfri Reiſe. At 3. dyrebar; af for Verdi. (f. Fofteh: 
holde cen Foftfri; hvoraf: Koſtfrihed, en. == Roſtbarhed, en. 1. ud. pl. des Ca 
(Moth.) koſtfuld, adj. bekoſtelig. (vig fab, at være tkoſtbar. 3 pg 

feld.) Roſtgield, en. Vederlag, ſom koſtbare Sager. "Man fan erhelde Ki 
yldes for anvendt Bekoſtning. (Moth.) barheder for godt Kiob, og betale Em 
oſtegield. D. Lov. III. 17, 19. B.allene ting byet.” Muͤller. 

(sing. og coll. 1, Mad; Fademidler, Spiſe; ofte, v.2.1. [af Koſt, Fede.)] 
"om. færdeles Genfyn t. dens fædvanlige, cl, Koſt, underholde, fode, At Fofeog E 

under viſſe Omftændigheder, ved viſſe Leiligs cen. (fielden.) | 
heder beftemte Beſtaffenhed; ell. ogſas t. en Roſte, v. a. og mn. 1. [af Koſt, St: 
vis Tid, da den nvdes. God, lokker, tarves ning. T. koſten. 1. v. a. gigt Set 
lig, grov Koſt. Huusmandékoſt 3: daglig ning paa, anvende Pende pee. fer! 

. Mad. Brylupéss, Barſelkoſt. Sondags⸗ koſtet meget p. fine Børn. recipr. 
koſt. Frokoſt; Aftenkoſt. 2. Underholds fig for Penge. At Tofte fig ca mm £ 
ning, Fede overhovedet m. Alt tilhørende, ning. 2. v. neutr. a), udfordre Cam 
Rott og Løn. At have fri Koft, ”At tære ninger, Udgifter. Denne Have Fole 3 
Kongens Koſt.“ Holb. (P. Paars. 4 Bog. meget at underholde. Sun koſter bam 2: 
1.6.) At fætte een i Roft, tinge fig I X., ge Penge. hb) være befalt med. 3: 

- have ten iKoſt. ”Roft indbefatter baade Duus koſter mig ell. har Foftet mig in 
Spiſe og Drikke. — Band og Rødder uds Rolr. c) gide, være I en vis Prix. 
gisre ſtundom Eremittens Koſt; Barfels flig Hat Fofter faameget. vet ke 
rød hører til Barſelkoſt.“ Maler, S Alen? (3: en Alen af Tsiet,) d) f-a 
& oftdeg, en, En vis Dag, p. hvilfen een udtræve (om andet, end Penge.) it. mi 
nyder fin Koſt cl. Fødetet Huus, Koſt⸗ Tabet af. Det vil koſte Moie og IR. å 
foragter, en. den, fom vrager daglig Koſt. koſtede hende bittre Taarer, at fortet: | 
Gan ev ingen K. 3: han forſmager, pras Hiem. Seieren Foftede Blod. — Det kof 
ger intet. Roftgænger, en. den, fom ham hans Helbred. Det. vil koſte Hass: 
(frit' ler for Betalingh daglig faaer fin — Koſtning, en. (forælder; ogfaa: å 
Føde i et Huus (og færd, der, hvor han net.) (. Befoftning, Omfoftning. 
tillige boer el. opholder fig. En Gicſtgi⸗ Rottelig, adj. 1. d. f. f. Bohr, 
vers ea. Spifederté Kunder ere ikke hane Rotte ig Spiſe. (Moth.) *Sun fane: i 
Koftgængere, men Giæfter el. Bordgiæs mm. koſtelig Olie.“ Jud. 10. 3. Det t⸗ 
fler.) At tage Koſtgæengere i Huſet. (Fr. fandt en meget koſtelig Perle,” i: 
pensionnaires.) pan ér ikke Spiſevert; 13. 46, 2. dorebar; upperlig, fem «: 
sen holder fluttet Bord for Koftgængere flor Værdi. »Roſteligt faldtes (i am 
(Bor glæfter.) »Jeg fan iffe troe, at du Tid) der, ſom iffun f. mange Penge tar 
vil være din tilkommende Kones Koſtgen⸗ anſtaffes. Nu br. dyrt (en. Foftbert) & 
er,” S. Blicher. Roſthold, et. Penge, bet, ſom fofter meget; koſteligt om! 
xtaling til Føde og Ophold, (D. Lov.) der i ſit Sags er ypperligt. F. Er. 

Roftholder, en. den, fom giver Koft, hol⸗ koſtelig Mufii; et Foftelige Ban. 
der Spiisning. (Langeb.)  XRoftjomfru, Miller. i 
en. J. ſom er i Koſt i et Huus. (Umbergs KRcoſtfri, adj. gavmild, velgiercade 
Ordb.) Koftpenge, pl. Penge, fom liberal. (forældet; igefom Subfartxi. 
gives cen (iſer Tyende) i Stedet f. Koſt. »Derfor er den ikke koſtfri, der girer k 
offtole, en. Indretning, hvor unge felv, meget.” B. Thott. L 109, — Derl 
Menneſter for Betaling nyde Koft og Uns Koftfribed, en. Gavmildhed, Liberslire: 
derviisning i et Guus. Koftvert, en. »Det, ſom er Koſtfrihed, Milddede 
den, man er i Koſt hos, Pleiefader. ( W. Barmhiertighed, naar man gior det me 
S. O. ” en anden.” B. Thoͤtt. 

Koſtbar, adj. (I. koſtbar.J 1. ſin Kous el. Kovs, en. 1. en Driffriel 
fræver ſtor Bekoſtning, dyr. En koſtbar (Moth.) 2. til Skibs: et Dle ft. <a SE 
Bygning, Reiſe. Det Tel er mig for Fofts daining p. Enden af et Tong, woori flå 
bart. ”Koftdarhed og Dyrhed betegne Tins en Jernring, hvis Kant er —— 
genes høie Bærdi, (el. Priis, der maales 1. Kove, en. ud. pl. Hatait, ſon id⸗ 
v. Sammenligning); og denne beroer ens fveder af Træer. (Nacit.) 
ten paa det, man giver for at erhverve 2. Kove, en. "[Sél Ko] et fordi 
ingen; ell. paa det, man faaer v. Tin⸗ Aflufie i ct Guns celler i en , får 
gens Befiddelſe. J forſte Tilfælde figes hvor Sengen ſtaaer. (koen Bet), Fe 
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Kobe EAraft. 605 : Eraft — Araſtlohed. 

Bora. I. (Ga Zorvckove, et Tor⸗ Bevegelſe og til dets Birken paa et andet 
r. fyenſt.) Legeme (v. Tyngde ell. Elaſticitet.) En 
Ras, en. pl. -e. (jvf. Kro.) 1. en dad (hvilende), levende Kraft. Tyngdens 
mave, Kro. (V. S. O. fielden.) 2;- X. Kraft og Laft (3:. den bevægende og 
ig Leveren, Hoved, Huls, Vinger og den Bevægelfen hindrende Kraft.) ”Hertil 
x af en flagtet Fugl; færd. af en behøves en udvortes Kraft; altfaa en 
Gaaſekraas. — Rraaſeſuppe, en. Kraft, aldeles forfticlig fra de. i Maſtinen 
e, kogt paa Gaaſekraas. . … værende Kræfter.” £, Smith, B. ti 
abaſt, en. IJ. Krabatfche.] Svos⸗ uegenti. og vidtløftigere Betydning: Grund 
amp af fæbderremmer, Reb, cl. desl. og Evne til al, ogfaa aandelig Virken; 
9.) Deraf i d. Tale: Frabaffe, v. a. vitkende Evne til at frembringe Foran⸗ 
med ta Ke. . bringer, Det hoieſte Veſens uendelige K. 
abat, en. et vildt, uſtyrligt Mens (ſ. Miit Almagt.) - Raturens Kræfter. 
, en overgiven Dreng. (i d. Tale og Vinens oplivende, berufende K. Plantens 
m. et Zillægéord., En vild, overgis lægende Kræfter. Et Fodemiddels nærende 
liſtig Xrebat.) s RK. Sielens hoiere, favere Kræfter, Le⸗ 
Krabbe, en. pl.-r. en Slægt af diggang fortærer ikke blot Tiden; men 
dne (Caneer), fom leve i Havet. . ogſaa de ædelfte Kræfter.” Mynſter. Livs⸗ 
Krabbe, en. pl.-r, et Slags Ane kraft, Tenkekraft, Lægebraft, AvleFraft, 
ſom Fiſtere bruge til at holde deres Indbildningskraft, 2c. (f. Cone.) ”Xraft 
dgarn og Ruſer i Dybet, og ſom bes + er den i en. Tings Væfen grundede Egen⸗ 
c af Stene, der hvile p. to krydsviis fab, v. hvilfen den virker; Kraften fals 
Zræer, og faftholdes v. ſammenſnoede des Styrke, hvor den fæntes at overvinde, 
er ell. Sæſſelgrene. (Moth. Norſt.) ell. dog at modftaae Hindringer; Evne, 
radſe, v. a. 1. [Isl. krassa.] rive, for faa-vidt den betragtes blot ſom Mulig⸗ 
e cl. tidſe m. et hvaſt cl. ſpidſt Rede hedet. at kunne virke.“ Muͤller. C. figur, 
At kradſe med Neglene, Kloerne. a). Magt, Myndighed; meft i den adv. 
ſene kradſe (ſtrabe) i Jorden. AtFradfe (af det Tydſte laante) Talemaade: draft 
i noget, At kradſe Uld (træffe den af 3: i Følge, i Medfør af, formedelſt. 
nem Jernhager p. ét Bræt.) At kradſe b) Eftertryk i Gierning, Fynd i Ord. At 
: OP p. Klæde, At kradſe en Tobaks⸗ handle, tale, virfe, drive noget igiennem, 
ud (fradfe Aſten ud af den.) Krad⸗ fætte fig imod noget m. Kraft. Der er K. 

rite, en. B. af Mesfingtraad, fom i hans Zale, udtryk. cc) Gyldighed, jus 
alarbeidere bruge. Kradſejern, et. ridiſt Virken. At fætte en Lov i K. Denne 
aredſtab, fom bruges til viſſe Arbeider. Lov, Anordning er ikke mere iKraft. — 
dſekniv, en. et Agerdyrkningsredſtab. Kraftanvendelſe, en, Brug at en Kraft. 
arrificator. $. S. 0.) — Kradſen, Kraftbrod, et. B. af Kraftmeel. Kraft⸗ 
dsning, en. — Kradfer, en. 1. den, deel, en. pl. Kraſtdele. de kraftigſte, ſter⸗ 
fradfer (f. Ex. Ud.) 2. et Redſtabet. keſte, ell. meſt nærende Dele af et Legeme. 

radſe med. — Kradsuld, en. ud. pl. At uddrage Traftdelene af noget v. Kog⸗ 
groveſte Ul. . ning, Deftilering. Kraftforandring, en. 
raft, en, pl. Kræfter. [IIsl. Krapir. Forandring af den virfende Kraft, ”Arafts 
Kraft.] A. 1. Evne og Grund til forandring el. Phænomenef af den dynas 
ægelfe, til legemlig Virken (hvad enten miſke Vexrelvirkning.“ Olufſen. (Grundtr. 
er til at frembringe elev til at hindre af Statéoecon. 48.) Fraftfro, adj. ſom 

.) a) hos levende VWæfener: legemlig, glæder fig ved Folelſen af fin K. (Bagg.) 
ſiſt Kraft, Styrke. Muſtelkraft, Unge Praftfuld, adj. fuld af Styrke, Kraft. En 
iekraft. Gan har mange Kræfter (mes kraftfuld Natur, Tale. Et kraftfuldt ud⸗ 
Styrke), megen Braft i Armene. Af tryk, Sprog. Kraftfylde, en. ud. pl. 

Kraft ell. af alle Kræfter, — ”Fægeren Overflsdighed af K. Braftfolel e, en. 
der ikke Dyret v. fin egen Kraft; han Folelfe, Bevidſthed om fin Kraft. raft⸗ 
Eyne til at fælde det ved Kruddets liv, et. Et Liv, hvori betydelige Kræfter 
yrke og den uüdſtudte Kugles bevægende med Lethed udvikle fig. (Ohlenſchleger.) 
aft.” Miller. (jvf. Styrke.) Det er Kraftlare, eu. Lære om Legemernes Kræfs 
vr mine Kræfter. At arbeide over fine ter, el. om de Egenſtaber, hvorved de virke 
æfter. At famile Kræfterz fomme t. fine paa hinanden; den dynamiffe Naturlere, 
æfter igien (efter en Sygdom.) b) hos Dynamik; i Modfætn. til Bevagelſeslæ⸗ 
loſe Ting: 1. phyfiſk, naturlig Egene ren ell, Mechaniken. (H. Orſted.) raft⸗ 
b, Grund til viſſe Virkninger cd. Phæs les, adj. ſom er uden Styrke eller Kraft, 
mener, Den electriſte, magnetifte Kraft. uden Eftertryk, afmægtig, fvag. En kraft⸗ 
jemers tiltræftende, fraſtodende, udvis les Regiering. En Frafrles Zale. (Doms . 
de, fammentrættende RK. 2c. 2, i mes men er —— 2: ugyldig, magteslas. 
miſt Henſeende: Grunden til et Legemes B. S. O.) Deraf: Kraftloshed, en. ud. pl. 
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Kraftmealer rat. 

Kraftmaaber, en. Maſtine, ſom vifer, hvor⸗ 
megen Kraft der anvendes, f. Cr. til at 
drage en vis Laſt, eller overhovedet til at 
fætte en Maftine i Bevægelfe. Kraft: 
meel, et. 1. de finefte Dele af Korn, Kar⸗ 
tofler o. desl., hvoraf Stivelfe laves. 2. 
et meget. fiint Meel, ſom faaes af Stivelſe. 
Kraftmiddel, et. ſterkt virtende Middel: 
(8.6. 2.) Kraftolie, en. deſtilleret, 
væfentlig Olie. Kraftſprog, ct. kraft⸗ 
fuldt Sprog, ſterke, dierve Udtryk; it. et 
fyndigt, kicernefuldt Tankeſprog. Kraft⸗ 
Uppe, en. meget ſtork, nærende Kisdſuppe. 
afrtærende, adj-v. ſom fvæffer, fortærer 

Kræfterne. (Zode.) KTraftvand, et. ftyr: 
kende Band ell. Decokt. (Moth.) Kraft⸗ 
virkning, en. Virkningen, Yttringen af en 
Kraft, - Xraftvædite, en. ved Deſtilla⸗ 
tion udtrutfen Bædfte. cl. Spiritus. (V. 
S. O.) Xraftvæfen, et. de traftigfte 
Dele af noget, Quinteſſents. (v, Aphelen.) 
Xraftyttring, en. Yttring af en Krafft. 
* Fraftig, adj. (T. fråftig.) ſom eter 
Kraft, virker med Kraft, kraftfuld, efter⸗ 
tenttelig. (Holberg.) kraftigen, kraftigt, 
adv.  Fraftelig, krafteligen, adv. med 
Kraft, paa en kraftig Maade. (Sieldnere. 
T. Rothe, Grundtvig.) " 

. 2, Kraft, en. [et forældet Ord; af det 
Lat. crypta.] en undesjordift Kirke under 
en anden. Ogfan Kraftkirke (f. Cr. Kraft⸗ 
kirkent Viborg.) . 

i Krage, ene 

ne 

-r, [Isl. Kraka.] en J. 
almindelig Fugt af Ravneflægten Corvus 
Coͤrpix. 2. et grenefuldt Zræ med halv 
afhugne Grene, el, en Træftang, m. ind⸗ 
atte Pinde til at krybe op ad; en Krybe⸗ 
ang, et Krybetrtæ. (A. S. Vedel. Moth.) 

= Kragebær, n.s, en Buftvært (Em- 
petrum nigrum) og dens Frugt, Bras 
gedands, en. i d. Tale: en vis Maade at 
boppe paa, i det man holder om Benene 
m. Hœonderne. Krageguld, et, Et Slags 
guul Glimmer. (Bruͤnnich.) Kragejolle, 
en. En flor klinkebygget Baad, høi og ſpids 
i begge Ender. (8. S. O.) Kragemaal, 
et. forvendt, uforftaaeligt Sprog. Ares 
getæer, pl. figurl. flet ſtrevne Bogſtaver, 
ulæfelig Skrift. Kragetorn, en. En tors 
nefuld Buffværf. Onosis spinosa.  Kraz 
getræ, ct. kaides de Zræftykfer, ſom læg: 
ges korsvlis paa Monningen af ſtraatakte 
Duſe. Xrageunge, en. Kragens Unge, 
Tragſteen, en. pl. = ftene. (XT. Krag⸗ 

. ftein.). i Bygningskonſten; en af Muren 
fremragende Steen, til at lade noget Hvile 
pda; if. et flovt Led t Hovedgefimſen af 
den romere og korinthiſte Soileorden, 
foreftilende et Bielkehoved. (8. 6. 0.) 

Krak, Krakke; en. (pl Krak cl. Krak⸗ 
Fer, T. og N. S.) en Üden, uſſel, mager 
Deſt. ( V. S. O.) 

— 
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KRrake, en. opdigtet So⸗Uhnecei 
havet. (Pontoppidan.) 

Krakmandel, en. .pl.-mandle. Ar 
ler, fom ere i deres Skal. (8.6.0; 

Bram, en. nd.pl. IIsl. Kram.] 1.3x 
fom fælges ud i det Smaae, i aabcaf 
Urtebrem, Iſenkram, Klædefrem. fur 
Det tiener, duer ikke i bans X. >= t4 
ham ikke tienligt, behager ham itfe. 
Kram, et. 2) Redſtab, Bærtrei. 
Cforældet.) B) i d. Tale: allehaarsd 
tydelige Sager; Krammert : it. cm fe 
ringe, nedrige Foſt. — Xrombe,: 
aaben B. hvor Varer falbydes. (om 
Kramboddreng, Krambodleie, og fm 
Kramdukke, en, D. fom fælger i £::= 
boderne til Segetet f. Bern; figur ca 
Fruentimmer, der alt f. meget eiſter 
Kramhandel, cn. Gutachandel. 5: 
Fifte, en. K. hvori Kramvare girmmå d 

- føres omÉring. - ( figutl. om en Hob Ses 
rier) Kramlerred, et. fint Kirsti 
red. (modſ. hiemmegiort £.) Bromm. 
Fed, ct. M. hvor Kramvarer fælges. (28 
Avægmarted, Heſtemarked.) RKremoſ 
en. Pofe, Gæk til Kramvarer. (øf 
ligefom Kramtifte.) Kramtoi 
gt, ſom kisbes i Kramboderne. (Be 
Kramvarer, pl. allchaande Varer, 
Kræmmere falbyde. — Xrommen, & 
pl.-er. ſmaa, ubetydelige Barer, Cx: 
"ting, Ragerier, = Kræmmer, cen. pl. 
En Kiebmand, fom fælger ud i tet fr: 
fom holder aaben Bod. Hoſckremmer, & 
Fræmmer, Iſenkremmer, FE 
Urtefræmmer, ”Rræmmere og Soler 
den mindre Handel, og fælge langt sir 
end de Elebe.” Miller. (jof. Kiebae⸗ 

Biſſekremmer.) »KRræmmeren fæzt! 
ofte med Kiebmandens Varer. Kiedee 
den er ofte, og fan tillige væres É 
mer, En RKiobmand kaldes ſaaledes fi 
han fisber; ei Kræmmer fordi hen 
ger.” Sporon. [Denne vil udlede S: 
af Isl. kremia; A. 6. crammuo, | 
kramme, trykke, behandle im £ 
derne.) = Heraf: Xræmméæraem, 
lavere Handelsaand (”fom ved Reris 
abftiller fig fra Kisbmandsaaud, 2. Ér 
fen den har Vindeſyge tilfæde.”$.6. £ 

Bodden 

t.… 

1 ls 

aA 
& 

7 

Kræemmerdreng, en. d. f. ſ. 
Kræmmereg, en. Eggen (2 bet GE 
el. den vyderſte Kant) p. viffe ave Bar 
Diſſe Tørklæder have endna deres T. 
ere ikke vaſtede. Kniven ber esdan fin 2 

'9: er ikke fleben.  Kræmmerfoll, på EF: 
af Sræmmerftanden. —— ri grad 
Et fammenfvsbt, i Guden d , egt 
dannet Stykke Papir, tif af gkæme 22 
i. ”Saalænge Speciri came 
trænger,” E. Storm. 
1. en Kræmmere Sulen, 
form driver Kramhandel. 

J 
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Ealdes I Spøg og Spot: flet Latin. 
mmerlaug, et, Laugsforening imellem 
unmeré, Kraeæmmerleie, en. Sted, 
=… Sræmmere eller Handelsmend have 
es Opholds⸗ og Udſalgsſted; Handels⸗ 
"6. (RMeſcr. 5 Febr. 1732.) Xræmmers 
Fe, et. M. ſom Kræmmere fætte pan 
s Barer, f. at tilflendegive Priſen 2. 
emmerpige, en. P. ſom foreſtager Ud⸗ 
et i en S$rambpb, (V.S.O.) Kræm⸗ 
vegning, en. R. over Barer, kiobte hos 
TT. ræmmerfvend, en. Bodfvend 
em K. Xræmmervægt, en. Vægt, 
Krcmmere bruge, fom er almindeli 
ram boderne. K. og Apothjebervægt. 
S ramme, v. a. 1. [IJel, kremia. A. 6. 
imman, trykke, knuſe, ſmulre.] trykke 
Hænderne, knuge, røre meget ved, bes 
At Framme noget imellem Henderne. 
kramme en Fugl ihiel. At kramme v. 
et, nogen, — Deraf: Krammen, en: 
, på. Handlingen at framme. , . 
Kraemme, en. pl.-r. en tynd Jernſtinn 
Ring, der lægges om noget, f. Cr, om 

œſtoe. (Krampe.) 
1. Krampe, en. pl-r. IIJel. Krappi.] 
Krog af Jern ell. andet Metal, til at 
te noget ſammen med, til at bænge en 
engelaas i, mem. 2. Hegte, hvormed 
ndet om en Bog hages ſammen. 3. et 
»t Baand med en Knap, til at fæfte en 
tteſtygge op; Hattekrampe. 
2. Krampe, en. ud. pl. IT. Krampf. 
SS. Kramp. Øv, Krampa. jvf. krym⸗ 
] En ſygelig Zilftand, der beftaaer i 
haſtig, ufrivillig, meer ed. mindre ſmer⸗ 
ig Sammentrekning af Muſtler og Ses 
v i Legemet. (Spasmus.) Bryſtkrampe,; 
Alskrampe, Mavekrampe, Moderkrampe, 
fl. == Kraempeaal, en. den electriſte 

ll. Gymnotus electricus. Krampe⸗ 
re, en. unaturlig opſvulmet Blodaare. 
3. S. O.) 

ct K. Krampeagtig Bevægelfe, Latter, 
rampedrag, et. den Zilftand, at drages 
Krampen, Krampetrekning. (Bagg.) 

ampedraget, adj. v. betaget af Krampe. 
z. Baden.) Krampefiſt, en. Er Slags 
ektriſt Rokke. Raia Torpedo Linn. (Ar⸗ 
boe. Hexaem. 185.) rampeknude, en. 
. påa Legemet, frembragt ved Krampen. 
rampelatter, en. uvilkaarlig krampeagtig 
itter. Trampeſlag, et. en meget ftært 
rad af Krampe, . hvorved Bevidſtheden 
bes; en Art af Slag, Ligfald, Bram: 
fmiil, et. krampeagtigt, uvilkaarligt 
miil. (IJngemann.) krampeſtillende, 
lj. v. ſom ophæver el. lindrer Krampen. 
t Frampeftillende Middel. Krampe⸗ 
yrke, en. En ufædvanlig, v. høj Anſtren⸗ 
elſe frembragt Styrke. »Fortvivlelſens 
rampeſtyrke.“ Rahb. Erampifyg, adj. 
m lider af K. Krampetilfæelde, e 

krampeagtig, adj. ſom lig⸗ f 

et. 

Sygdomstilfœlde, ſom beſtaser K. eller 
et forbundet m. Kranwe,  Rrampetræt, . 
et, og Krampetræfning, en. Virkning af 
Krampen. At have, fase. Krampetræknin⸗ 
ger. 

Kramsfugl, en. .pl.-e' et Navn, fon 
tillægges flere Droſſei⸗Arter; færdeles: den 
egentlige Kraméfugi.,Turdus pilaris, : 

Kran, en. pl. -er. (mcd langt. 2.) [T. 
Krahn. E. Crane. M. X. Sat. Gerani> 
nm.] 1. en ſammenfat Maftihe, hvoraf 
man betfener: fig, f. Cr. . Havne og paa 
Stibsværfter, tiſ at hæve meget ſtore og 
tunge kegemer i Beiret. 2. en Vægt, hvor⸗ 
paa meget fvære Ting veles I Veierhufet. 
(Moth.) 3. til Stibs forfortet: d. ſ. ſ. 
Kranbielke, 2, Ankeret hænger f. Kranen, 
= Xrananter, et. Et af de to (være Ans 
tere, fom hænge under Kranbielkerne. 
Kranbielke, en. 1. dén vandret el, paa 
ſtraa liggende Hovedbielke i en Kran (1.) 
2. to forte Bielker, fom ligge. frem i For⸗ 
delen af et Stid, og hvorpaa de ſtarſte 
Ankere hænge. Kranhiul, et. Hiulet i 
en K. hvorved Laſten vindes op. Kran⸗ 
hoved, et. ben overſte Deel af Kranbiels 
en, 1. Xranhuus, st. Huus, hvori en 
Kran er bygget. Krammeſter, en. den, 
foreftaner Brugen af en K. Kranpenge, 

J. det fom betales f. Brugen af en Kran. 
rantakkel, et. Samlingen af de Gier og 

andet Tougvertk, fom høre til en Kran. 
m. fl. Ord. 

Krands, en. pl. - é. ESS Krans. æ. 

Krang.] 1. J vidtløftig Bemærk. noget, 
der er dannet, fom en Ring, en ringdans 
net Ting, enten færftilt, el, omgivende . 
iſer Overdelen af en anden Zing. Saale⸗ 
des f. Er. Begkrands; Bordkrands, til 
at fætte Fade paa Spiſebordet; Malke⸗ 
Frands; Tougkrands, Kuglekrands (hvori 
Kugler lægget paa Skibsdekket.) Krand⸗ 
en om en Sengehimmel. 2, færd. en . 
rund Fletning elev Sammenſyening af 
Blomſter, Lovgrene ell. desl. til Prydelſe. 
At binde, flette, vinde en K. En Bloms 
ſterkrands, Roſenkrands, Laurbæerkrands, 
Egekrands. — figurl. og I ſymboliſt Betyd⸗ 
ning: At vinde Krandſen 3: Priſen, Be⸗ 
lønning. ”Miéund ei Krigeren fin Krands, 
tag Fredens hen!” Baggeſen. En Seiers⸗ 
Frands, GædersFrands, Borgerfrands,Joms 
frufrands, Brudefrands, = a) Brandøa, 
aare, en. En Blodaare, fom løber p. den 
øverfte Deel af Hiertet. Vena coronaria. 
Krandsblomſter, pl. Blomſter, tienlige t. 
Krandſe. (Kangebekt.) krandsblomſtret, 
adj. En krandsblomſtret Plante, hvis 
Blomſter fidde ſom i en K. omkring Stæns 
elen. krandsdannet, adj. v. dannet 
om en K. Krandoliſte, en. En gifte, 
der fættes til Prydelſe trindt om noget, 
f. Cr. et Bord. Rrandoring, en. Ring 

— 
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Krandsring Krat. 

boerom men vinder ex K. (J. Baden.) 

Rrandsværk, 
andsurter, pl. d. f. ſ. Krandsblomſter. 

et. "det, fom er giort i Skik⸗ 

kelſe af Krandfe; en Samling "af flere 
Krandſe paa eet Sted. (Colding.) — hb) 
Kraudfebinder, en. den, Tom binder Krandſe. 
krandſebunden, adj. v. 
Krandſe. 
dannet ſom Krandſe, 
ovenpaa den anden. 
K. ſom fælger Krandſe. (8. S. O.) 

Krandſekage, en. Bagværf, 
booraf sen lægget 

- Krandfcbone, en. 

Krandſe, v.a.1. fætte en Krands paa, 
fmytte m. Krandſe, bekrandſe. 2. flette i 
Krands. At krandſe Gør 3: binde Horlok⸗ 
fer i en Krands. (Laugebek.) — Derafe 
Xrandsning, en. pl.-er. 

Krank, adj. [J6L krånkr, fyg.] fvag, 
ſtrobelig, flet, uheldig. En krank Lykte. 
(forældet.) ” 

og Ba 
rum, At plante, dyrke Krap. 

Krap, en. ud. pl. 1. en Urt af hvis Rod 
laves rod Farve. Rubia tincto- 

2. Farve⸗ 
ftoffet, fom denne Urt giver. At farve m. 
Krap. (Farverne falde i Sardelesh. den 
tørrede og malede Rod Krap, i Modſetn. 
tig Farverrode. Olufſens Landoccon.) = 
Krapapl, en. 1. Krappens Dyrkning. 2. 
den vundne Hoſt af Krap. Krapfarve, 
en. den røde Farve, ſom faaré. af Krap. 
Krapfarver, en. den, ſom farver med 
Krap, fom har et Krapfarveri, ſom gi⸗ 
ver fig af med Krapfarvning. Krap⸗ 
Tand, et. og Krapmark, en. En Mark, 
befaaet m. Krap. . i 
hvorpaa de tørrede Kraprødder males til 

Steoev. 
af denne Bært. 

Xrapmelle, en. M. 

Krapplante, en. En enkelt P. 
Krapplantning, en. 1. 

Gierningen, at plante Krap. 2. cen Ager, 
hvor K. dyrkes. 

plantens Rod. 
Kraͤprod, en. Krap⸗ 

kraprod, adj. ſom har 
den rode Farve, der faaes af Krap. Atfarve 
kraprodt. 

N 

ftelig. (forældet. Jél, krappr.) 
haard, knap, trang, vans 

Deraf: 
apſlaaet Zonugvært 3: fom er fnoet for 

Xrap, adj. 

ſtœrkt og derved blevet fvagt. — Krapſe, 
en. figes om Havet i Skibsſproget, der 
hvor det danner forte, tæt paa hinanden 

1F 
a 
i 

sigende 
. 

Bølger (Topbølger.) . 
ras, n.s. Smaaſtumper, Bidlinger. 

t flaae i Kras. ”Lntfe og Glas gade ſnart 
rese” Ordſpr. 

Krafe, v. n. 1. d. f. f. knaſe, hvilket er 
mere brugeligt. (Moth, der ogſaa har: 
krastor. 

raslende Lyd. 
. (Moth.) — Deraf: Kraslen, en, 

Krasle, v. n. 1. (har.) gloe en ſagte 
Det Fraslede i Halmen? 

Krat, et. ud. pl. [eget for det danſte 
Sprog.] Skov af Buſte og Gmaatræer, 
Underſtov, Riis .Ellekrat, Heeſſelkrat, 
Tiernckrat. (Talemaaden: Revel (eller 
Revle) og Krat (maaſtec af jyde Opriu⸗ 
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omvunden med ſt 

e— Frav frise adj. 

Krat — Krasle. 

delſe), er.d. ſ. ſ. Rub og Stub > ell 
hobe, ſaaledes at el det mint KW 
iglen.) Kratbakke, en. En m. Kr 
bevoren Bakke. (Ligefom Skovbatte. 
Labyr. II. 62.) Kratbuſt, en. Cz 
Buff, en enkelt Bug i et Krat. 
ov, en. d. f. f. Krat. Kræetvæxt. 

Boœrt, ſom har en lav, varig Stan 
der nedentil deler fig i Grene. (I. 6. 

Kratte, v.a.1. [Sél. krota, udgr 
ſ. kradſe. rive, fradfe noget føfeligea, 7 
ved noget med et ffarpt, ſtivt Redjtab. 
Fratte m. Neglene, kratte i Jorden n 
Rive, en Pind. — Tratteborſte, ca. 
Børfte med. meget flive Saar. (Gol 
Moth.) 
11. Krav, et. pl.d. f. [ISL Krafa.]: 

Sierningen at fræve, Kræven. Ate 
drage en Anden Udforelſen af et Krev. 
lyde Naturené Krav. 2. Rettighe? tå 
fræve., Fordring. At have et K. paad 

j. fom ci fan frævss; 
er fri f. Krav, fom Ingen har Arad y 
kravles, adj. b. f. f. kravfri. At bolte 
Fravles. (kraveslos. D. Lov, V. 2, 65.1 

2. Krav, et, ud. pi. Driviié i Er 
ſtykker; Jiskrav. (8. 6. O.) 

Krave, en. phee. IA. Kragen. I 
E. bemærfer Crag, Halſen; (6v. Kra 
f det Skotſte: Naften.] 1. denevfaa 
fremragende, tildeéle ombeiede Deel af 
ſtillige Klædebon, der gaae om £si 
Kraven paa en Kiole, Kavpe, tie 
Troie, ꝛc. 2. et færtilrlinnedt KT Biz 
ſtykke, ſom Mandfolk bære ander Så 
Qvindfolk paa adſtillige Maader emt 
Halſen og over Barmen. (ſ. Salsra 
Ligeledes en egen Halskrave, fom R 
bruge. (ſ. Pibekrave, Bladkreve, Ki 
krave.) 3. Krave p. Støvler. f. Ster 
krave. 4. Kraver t. Skibs, en Ombint 
af tieret Seildug, der anvendes p. ſorfie 
Steder. (fof. Maſtekrave, Pompekr 
o. fl.) == Aravebgend, et. B. 
Halskrave bindes. Kravebecn, ct. 
Been p. Bryſtet imellem Stulberbigte 
Bryſtbenet. Traveflip, en. Fis, E 
af en Krave. ( B. S. O.) Krægen 
Et Strygejern til Halskraver dL Pil 
ver; Pibejern. Kravekaabe, am. OS 
defaabe med Krave celler Slag. (Bid 
Kravelinning, en. al pas 
Krave. ” Travelos, adj ude Kr 
Rraveftind, et. Skind, fon bruget 
Stevlekraver. 

⸗ Bravle, Wi * i: hor.) EL I 
rybe m. Vanſkelighed, p. GÅ 

der. At kravle omfri pas Guld ( 

viser — Ulegentl, ” inen ke 
dum flod bin Borg,” Prau. de 
Kraplen, en, ud, 
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deeatur, et. pl. e. Egentlig enhver 
nde Skabning (af Lat. creatura); men 
ges meft om Avæg. (jvf. Kræ.) At 
je mange, for faa Kreature. — I Fors 
el. i lav Talebrug om Menneſter. Et K 
tigt Kreatur. , 
zrebe, en. pl. d. ſ. —— N. S. oꝗ 
I. &revet, Kreef. jvf. Kræeft.J Navn 
en talrig Slægt af Inſecter, ſom leve i 
mdet (Cancer); færd. den hos os al: 
idetige Art: Flodtredfen. C. Astacus. 
a) SK vebedane el. Krebſedam, en. D. 
ri Krebs ere fatte el. findes. Krebs⸗ 

, en. Krebſens Maade at gaae bags 
gs paa. At gane Krebs ng I: gang 
lœngs; figur. vanlgtfes, fot nges i fin 
ſtand. ”Cen gaaer en Sneglegang, en 
sen Krebsgang.” S. Blicher. Krebs: 
e, en. den dagefte Deel af Krebſens 
op.  Ærebshoved, et. Krebſens Hoved 
en Ordet br.ogfaa om dens Bryſt og Bryſt⸗ 
[| trdige.) BXrebsflo, en. pl. - Fløer. 
ebſens forrefte Fodder, ſom ligne en Gar. 
eboruſe, en. Rufe til af fange Krebs i. 
ebsffaåal, en. Krebſens Skal, ſerdeles 
is fore Bryſtſkal. Fyldte Kreboſtaller. 
ebsſteen, en. kaldes fo ſmaa runde kalk⸗ 
tige Legemer, ſom til viſſe Tider findes 
Sidernevf Flodkrebſens Mave. KTrebs⸗ 
„et. pl.d.ſ. Krebſens Æg, ſom den bærer 
der Halen. LTeebsoeie, et. pl - eine, 
Krebfens Die. 2. urigtig Benævnelfe 
Krebsſtene. — Krebfefangft en. 
erningen, at krebſe eler fange Krebs. 
dnere: Krebſefiſteri) Krebſeſuppe, 
‚Kiodſuppe, hvori tillige koges Krebs 
, et Slags Boller af Krebs. , 
Krebfe, v. n, 1. (har.) at fange Krebé, 
ne paa Krebſefangſt. 
Kreds, en. pl. Kredſe. 8 Kreis. 
. Kreis. Det ældre nordiſte Ord er 
ng.] 1. en cirkelrund Linie, Cirkel, 
rkellinie. At ſlaae en Kreds, fidde I en 
Celler: i Kreds.) At gage i Kreds om 
get. Ar flyfte'en Z.2: Rille, fætte nogle 
toner. faaledes at de danne en Kreds. 
aabne Kredſen. 2. den Flade, fom en 
dan Cirfellie begrændfer. Midt i Kreds 
se Mt træde ind i, ud af Kredſen. Vers 
as X. (f. Omkreds, Synskreds.) figurl. 
Grendſerne f. eens Gierninger, Virke⸗ 
ft, Omgang. Det ligger udenfor min K. 
Reget, der ligger indenfor den dem ans 
te Kreds.“ Mynfter. Gan virkede meget 
in K. (Deraf: Dirkekreds.) »Wor egen 
cfarings fuevre Kreds.“ Mynſter. 3. 
genti. en Forſamling, et Selſtab. En 
ad, munter K. En K. af Tilhorere, Til⸗ 
ere. At leve ien talrig, indſtrenket Sel⸗ 
abskreds. 4. en vis Inddeling i et Land, 
e tt Kredſe (forum) i Tydſtland. = 
redsbane, en. 3. ſom udgier en Kreds. 
laneternes R. om Solen. (I. Rothe.) 

" Dang Ordbog. i. 

Kredsbred — Krid. 

Rredsbrev, ef. en Omgangeſtrivelſe (Cir⸗ 
ag, en. for⸗ 

dum: Foiſamling af tænderne i en af 
holde, udſtrive en 

Kredsdands, en. Dandé af endeel 

culaire.) B. S. O. re 

Tydſtlands Kredſe. At 

— ben K. kredsdannet, adj. ſom 
ar Skikkelſe af en K. Kredoflugt, en. 
Omflyven I Kreds. ”Sofuglen i reds⸗ 
flugt lover Sneeſtyens Lag.” Foerſom. 
Fre sformet, adj. kredsdannet. 
forfatning,,en. den Forfatning, at et Land 
er inddeelt i Kredſe.  Xredefyrite eller 
Kredoherre, en. kaldtes den Fyrſte, ſom 
havde Forfædet i de tydſte Kredsdage og 
udſtrev dem, Kredegang, en. 1-Giers 
ningen, at gage i Kreds. 

Kredsgreve, en. d. f. ſ. Kredsfyrſte. (Hol⸗ 
berg. Geert Weſtphaler.) kredehvirolet, 
adj. meget haſtigen omſnoet, hvirvlet oms 
fring I en Kreds. ”Ørfnens Sand, kreds⸗ 
bvirolet af fæmpende Vinde.” Hertz. 

redslob, ct. Omlob, Circulation. Blo⸗ 
dets K. Tingenes, Begivenhedernes K. 
i Verden. »Aarenes 
kredslobende, adj. v. ſom lober om ien 
Kredsoverſte (Kredsoberſt), en. den, ſom 
havde Befaling over Kredostropperne, ſom 
enhver af de tydſte Kredſe tilforn i Krigés 
tider maatte ruſte. kredorund, adj. fulds 
fommen rund, cirkelrund. Kredoſnit, 
et. Snit, der ſteer trindt omkring et (rundt) 
Legeme. redejtene, pl. Stene, der 
ſtaae i Kreds. Kredsfvingning, en. 
Zieggingen at fvinge noget i Kredẽ. ( W. 

Kredſe, v. a. 1. gisre Kreds om noget. 
At kredſe noget ind. (ſ. afkredſe, indkredſe.) 

Xregle, v. n.1. trætte imod, fiævle, 
(Ufædvanligt; men forekommer uden Tvivl 
i Almuefproget.) ”Og fnart med Grunde, 
fnart med Skieldsord mod dem kregle.“ P. 
M. Troiel. Saml. Digte. I. 39. (Areglen, 

Kreds⸗ 

redslob.” Berg. 

2. en Gang, 
Omgang, fom gaaer trindt om et Rum.. 

ø 

fammeft..I. 32.) Holl. kregelig, krekelig. 
vanſtelig, vranten. 

Kreiert, en. pl.-er, Mavn p. et Slags 
ovn brugelige mindre Skibe. D. Atlas. til 

LY 97. Wandals Mindesm. I. 108. (Ogs 
faa: Krege. jvf. Ny D. Mag. I. 179.) 

Krep, et. ud. pl. [It. ccépe.] et Slags 
Toi, vævet af fine, 
fom lægges i fogende Vand, hvoraf det 
bliver ttuſet. — Krepflor, et. Et lignende 
Slags Flor; Kruusflor. = kreppe, v. a. 1. 
[Isi. kreppa.] ſammenkrympe Krep eller 
Krepflor P fogende Band. 2. kruſe Haaret 
med Brændejern og Kam. (8.6. 9.) 

Krid, et. ud. p 
Krit. N. S. Krit 

t. at ſtrive med; Gort 

(39) 

ærtt fnocde Zraade, 

[ogfaa: Kridt. Sel. 
€.] en faft og fin Kalk⸗ 

art, der indfuger Band og Syrer, og farver 
af v. en let Berering. (Calcarens creta.) 
2. andre faſte Jordarter, ſom kunne bruges 

Lrid (ek. Sorttrid) 



ha + 

mid.) 
SAA Rettefnor, ſom Haandverksfolk brus 

At giere noget paa 

tieneſte); tiene i Trigen. 

⁊ 

Krid — Krig. 
£ 

vw) i 

et Slags Skifer. Rodkrid, en keerart. 
(Bolus rubrica.) = Fridagtig, adj. fom 

ligner Krid.  Briddalfe, en. en Bakke, 
fom ganſte el. foven Deel beftaaer af Krid⸗ 

fteen. (Dec. Ann, VIII. 417.) Kridbierg, 
et. Flotsbierg af Krid og Kridflint. fri s 

blandet, adj. blandet m: Krid. Krid⸗ 

brud, et. Sted, hvor Krid brydes. Krid⸗ 

filt, en, "En Flintart, ſom findes lags 
vlis i Kriddet. (Bruͤnnichs Mineral. 50,) 
Kridtgrund, en. 1. kridblandet Jordbund. 
2, en hvid, glat Grund af K. og. Liimvand, 
ſom ſtryges pad Træ At male, forgylde, 
Lafere paa Kridgrund. Kridhuus, et. 
En liden Daaſe cell. Buddike af Blif, med 
dobbelt Laag, ſom Almurn bruger (nu meft 

til at føre Smaamynt i; tilforn formo⸗ 

dentl. ogſaa til at føre et Styfke Krid. £, 
fit at ſtrive med.) P. Paars, I B.j1 Gang. 
kridhvid, adj. fom har Kriddeté rene Hvid⸗ 

hed. Xridjord, en. kridagtig Jord, 

fmutdret Krid. Kridklint, en. Kridbierg 
v. Havet. Kridleer, en. En kridblandet 

Leerart, ſom i Jylland anvendes t. at fors 
bedre Jorden. (D. Atl. IV. 22.) Ktid⸗ 

linie, en. 2. ſom ſlaaes med Kridſnoren. 
Kridmergel, en. kridblandet Mergel. (Bcdns 

idſnor, en. En med Krid over⸗ 

ge t. at affætte en lige einie. Kridſteen, 
en. 1. Kriddet, ſaaledes ſom det forekom⸗ 

mer i Bakker og Blerge. 2. ftore, udhugne 
Stykker Krid, ifær af den haardefte Art. 
Et Huus bygget af Kridſteen. 

Kride, v. a. 1. farve, overfirnge med 
Kid. At Pride en Snor, Traad. At Pride 
en Linie af 2: betegne, afſcette den med 
Krid eller med en Kridſnor. 

1. Rrig, en. pl.-e. Bugt, Hiorne el. 
Krog, ifær fom en Legemsdeel danner; f. 
Gr. Arig i Tindingerne, ſom Haaret dans 
ner; Mundtrig, Laarkrig, Diekrig. Brig 
p. en Hue, Paryk. (Langeb,) [Jeél. Kryki, 
en Braga, Krog:] = kriget, adj. fom har 
en Krig el. Bugt. En kriget Hue. (Lans 
gebek.) Et Friget Blad. 
2. Krig, en. ud. pl. [Et nvere Ord. T. 
Krieg.] 1. i mere udſtrakt Bemexk. men 
fun i enfelte Udtryk I dagl. Tale: Tyvift, 
tienighed. At ligge i K. med cen; begynde 
RK. over noget. Dan vil have fin Krig (fin 
Billie) frem >: han er meget paaſtagende. 

3: af Ondſtab, 5 Skadelyſt, Trættefiæ ell. for at drille 
en Anden. (Evalds GÉr, IV, 307.) 2. 

aabenbar Feide imellem Folk og Stater, 
Ufred, Orlog. At ruſte fig til å ig: alt TIg 3 
fore K. (frige.) At paafore et Land re — tg paaf g3 

K. It gaae ! Brig (ta e Krigés 
j . udfrig. Gøs 

krig. Borgerkrig, indvortes Krige.Feide 
er det ældre Udtryk for Krig, men hores 

nu ſielden t d. Tale; og hr. fun ihoiere 

J 
LJ 
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Mandffab,” Guldberg. (8, Gift. I Øl.) 

Krig — Krigsfange. 

Stlil ſom cenébetydende m. Xrig.” 
ler. (jvf. Orlog og ing.) — 2) 
elffende, adv. frigélyften, fom dig å 
(modſ. fredelig, fredelſtende.) 
rende, adj. v. (om ere i Feide, fom far: 
En Frigførende Stat. De Frigfere 
Magter. krigfindet, adj. (af Kria, L 
trættetiær. (Moih.) kri de, sdj 
v. ſom ypper, opvæffer K. (St. Tetiss 
— ly) Krigsaand, en. krigerſt Aand, in 
kemaade. Kritzsaar, et. Aar hem Y 
fores K. Det ferſte, andes R. ås 
adel, en. A. erhvervet ved Krigebedreer 
Krigsanſtalter, pl. Anſtalter, Tilkerad 
fer til at føre Krig. Xrigsartifier, p 
Love, — for Krigsfoltet, Krigaie 
Brigsbedrift, en. pl.-er. Mandtenssh 
ning i Krig. Krigsbefalmgsman, a 
En høi Anfører for Krigsfolk. ig: 
behov, et. hvad der hører til at fore Sag 
t. Krigsvceſenet; Krigsfornodenhed. ($ 
feldt.) — Xrigsbeflutning, en. den 22 
begynde Krig. (I. Rothe.) Krigsten 
hing, en. B. ved Hæren, v. Krigsvælr 
Rrigoblæft, cn. d. f. f. særblatt. 8 
Clauſſen.) Xrigsbroder, en. xn, i 
tjener i Krig med em anden. (Tå 
Xrigsbrug, en. Skik, Vedtægt i K. 
mod al Krigsbrug ftridende Mias. 
Wandal. I. 359. Krigsbud, ct. Be 
ſom forkynder K.; ell. ſom ſendes fre 
opbyde Folket til Krig. LTrigobedſte 
et. B. om Krig. 
Bulber, Uro, (om ——— re; . 
engnve  . ytmeſter, cen. xx, ft 

forſtaaer bab der harer til Srigseap 
ningskonſten (Ingenieur.) Arias 
ningsfonft, en. den Konſt, at befæle 
Sted; Befaſtningskonſt. rigs 
en. Byrde, Tyngfel, ſom Krigen soda 
Land og Folk, Kri et. & 
Bytte, fom gliovres i Krig. Brig 
en. vffentlig B. fom er anorduet at bøn 
i Krigstid.  Xrigscaffe, ca. 
raad, fom føres m. en Hex. KTrigede⸗ 
en. Daad, ſom udføres 1 Krigen, Kap 
bedrift. (Bagg.) i 6 få 
D. ſom paadsnimer Toiſtigheder i Krig, 
blandt Krigsfolk. (Bagg.) riget 
en. D. ſom bruges Krigsetid. krigedſ 
adj. vaabendygtig; Svet I af bruge SØ 

ben, å Krigejufler. "Det 5* 

Trigoed, en. Ed, ſom Krigeſell⸗e⸗ 
naat de trode i Tieneſten. kri ie 

fæ m bh vet, lært ti 
Ås Serigser faren 
erfaring, en. En enlelt 
gior i gen. + X 

gens Forfyndelfe v. A er 
til en anden, ed. uke I 
Kri e, fl. 8 -f 

—— ln ej 



SKrigsfare — Krigdlig. 

igefarr, en. J. hvorfor man ev udſat, 
fig i K&. Krigefcil, en. Feil⸗ 

1 begaaes t Krigens Forelſe Krigs: 
sde, en. Orlogẽflaader Krigsfolt, 

Folk, fom tiene i Krigen, Soldater. 
Ja drog han hen og antog andre frem⸗ 
Ve Krigsfolf.”,1 Macc. 4.35. (Briges 
Eet, sing. def. bruges derimod fom col- 
t.) "Thi han faae — at Brigsfolfet 
væve forladt ham,” 1 Mac. 15, 12, 

el 
.CBar 2. (Armee,) spe 2 
— E— em d. ſ. ſ. —8 
ngémand. —— en. Seg 
sfarenhed, Jul i Sfonften, (D. 
ufdberg.) fab, en. flog 
Idfærd i Krig, Snildhed i Krigsfærd. 
frigsflæder, pl. Klæder, fom br. i 
Srigsflegt, sen, d, f. f. Bri 
Bagg.) Erigsfonft, en. 
t udeve det, Krigévidenftaben lærer; dg 
zadbegrebet af de Regler, hvorpaa denne 
færdighed beror, At førftaae —— 
— fondig I Krigefonften. 
Krigs! en, En vældig Krigehelt. 
Gorterup.) Brigslehn, en. Lehn, ſom for⸗ 
vum gaves f. Tienefte i Krig. (Z. Rothe.) 
"Brigelehn ell. Ridderlehn vare de, hvoraf 
Befidderne giotde Krigstienefte.” Schvtte. 
Krigsleie, en, Gt, hbor en Krigeher 
Høger i Lelr, — Brigslift, en, ſnitdt Paa⸗ 
fund; ſom Benyttes I Krig, Trigelw, 
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ter, 

. 19.) 
"Orden, Gti 

⸗ af Ki; 

Srigstio— Srigsftgt. 

ef. ben Levemaade, ſom finder Sted i Kris 
gen. ”Hans i tidligere Aar udviklede Lyſt 
til Rrigslivet,” M. Xrigslov, en. €. 
fom glelder i Krigstid eller for Krigsfolt. 
Erigslue, en: figurl. Ktigens Ødelæggele 
fer, ”Deét varede iffe længe, førend Krigss 
luen udbrøb.” Kampmann, " Brigslyd, 
en; krigerſt Syd. — Brigslytfe, en. Krigés 
held, ”Afverling i Brigslytfen.” (R.) 
— adp; begleriig efter Krig» 

igslefte, ct. £. fom giores i Krigen. 
VKrigslen, en. Belsnning f. Krigstienefte. ——— —— 

mm jen, 1. b) Tegn, forfynder en Krigs 
Udbrud, Xrigsmagt; en. Gamlingen 
af et Lands Krigsfolf, el. en Mængde til 
Krig. udruſtede Foik. Krigomagt t. Lande 

til Bande. Xrigsmend, en. - pl. 
rigsmænd, En Kriger, Soldat. Trigs⸗ 

wuſit, en. Lyd af krigerſte Inſtrumen⸗ 
Arigsomfoftninger, på. de Udgifs 

ter, fom en Krig medfører, Krigsops 
bud, et. Opbud af vaabendygtigt Mands 
flab i Krigstid. (I. Rothe. Sa Jorden. 
6. Krigsorden, en. vedtagen 

i Krig. Brigspuds, 
et. d.f. f. Frigeliſt. Brigeraab, et. R. 
fom høres i Krig, v. Anfald, efter en Geier 
ell. des, 1. Rrigøraad, et, "Forfamling 
af Hærførere og Krigsoverſter for at raad⸗ 
flaae om vigtige Krigsfager. — 2, Briges" 
raad, en. Gun Titel. rigsredffab, et. 
Redſtab, fom bruges i Krigen. Trigs⸗ 
rentemefter, en. den, ſom foreftaaer Pens 
jevæferet og Udgifterne ved en Krigs⸗ 
ber Moth. Xrigsret, en. 1. den 
Ret, ſom Krigen medfører eller menes 
at medføre; Krigens Ret. 2. Indbegreb 

gelovene. At læfe over Lrigsretten. 
3. de i en Net forfamlede Pérfoner, ſom 
bømme i Krigéfager. rigsruftning, 
en, 1. Udruftning fil en foretagende Krig. - 
2. en Krigemands Ruſtning og Vaaben. 
Trigerygte, et. Rygte om en nær forte 
ftaaende K.  Brigsfag, en, 1. en Gag, 
Der vedkommer Slgsvælsner. 2, en Retés 
fag, der hører under Krigéretten. Kriges 
(ang, en, &. digtet m. Genfyn t. Krigen. 
rigeffade, en. Skade og Tab, ſom et Land 

Cu Fadbungerne Deri lide, ved og f Anleds 
ning af Krig. Godtgisreiſe f. Krigoſtade. 
Xrigsffat, 
ning af en 

rå bruge 
jebne, er 

Krigførend 
Krigsbrug. 
hvor unge 
denſtaben. 
et. Krigét 
152) ' 

ane 
flyt, et. & 

(397) 



Krigsſpil — Kriger. 

ges å Krigen. Rrigsfpil, et. Et Slags 
Spil med Britfer, ſom foreſtiller Krig, 
Krigeſprog, et. det Sprog, de Udtryk, 
fom bruges om Krigsſyſler, Krigefolke 
Vaabenavelfer, m. m. . XArigsfpyd, 
et. Spyd, der tiener til Krigsvaaben. 
(Bagg.) Xrigsftand, en. 1. Krigerens 
Stand. 2. den Deel af et Folk, ſom udgiør 
Krigsmagten. Xrige r, en. d. J. I. 
Krigoſtat. (P. 2. Wandal.) 

ſel, en. Torretning, fom hører t. Krigen, 
(m.)  XÆrigstid, en. den Tid, da Krig 
herſter. (modſ. Fredotid.) J Trigstider. 
Keigstidende, en. T. om'det, fom ſteer i 
Krigen. Trizstieneſte, en. En Krigers, 
Krigsmands 
tage (gaae i) K. At ſtage i K. gisre K. 
Krigstog, et. Et Tog for at angribe en 
Fiende.  Brigstugt, en. den fornødne 
og foreffrevne Orden t Soldaternes Levnet 
it Krigstidg og de Midler og Straffe, der 
anvendes f. at overholde famme. At holde 
(ell. holde over) ſtreng Krigstugt. Brigss 
tummel, en. Krigsbuſder; Zummel og 

" Uro, fom Krigen medfekder. Krigotynge. 
en. d. f. ſ. Krigsbyrde. (Rahb.) Krigs⸗ 
urolighed, en. pl.-er. urolig Zilftand i et 
Land, fom Krig medfører,” Krigovaa⸗ 
ben, et. Vaaben, fom bruges i Krig. 
Krigsevidenſtab, en. V. fom lærer at føre 
Krig. Trizgoviis, en. Krigsbrug. Ef⸗ 
ter K. krigẽvild, adj. beherſtet af kri⸗ 
erſt Vildhed. (Ohlenſchl.) ”De haarde, 

Frigevilde Hierter.“ M. (Ditmarfterb. 81.) 
Krigsvogn, en. Vogne, ſom fordum brug⸗ 
tes i Krigen; Stridsvogn. "Siden opfandt 
man de beremte Krigsvogne, hvori en 
tapper Soldat fad, og om en anden Mand 
tiorte.” Guldb.  Rrigsvæfen, et. Alt 
hvad der hører til Krig og kriger⸗ Fore⸗ 
tagender. —— e, et. pl. -r. Be⸗ 

"” nævnelfe v. et Slags haarde Æbler, ſom 
høre til Slemmeæbler eller Binterfrugt. 
(Langebek. Nyt phyſ. oecon. Bibl. V. 8. 
442.) Krigsære, en. Xre, ſom indlægs 
es ved Krigsbedrifter. (T. Rothe. Nord. 

Etatsforf. II. 362.). Xrigsovelfe, en. 
1. Udsvelſe af Krigens Syfler. At være 
opdraget I K. 2. (meſt I pl.) Øvelfe i de 
Haandgreb og Bevegelſer, fom here til 
Maagden at føre K. paa. At holde Briges 
ævelfer. Krigsoverfte, en. pl. - cv. 
Overaufsrer i Krigen ell. over Krigsfolk; 
Krigshovedsmand. ( Wandal. Mindesm. 
I. 83.) ”Gan fatte Trigsaverſter oper 
Folfet,” 1 Kron. 32. 6. 

Kripe,v.n. 1. (har.) at føre Krig, felde, 
De Frigende Magter. —. Krigelyſt, en. 
ud. /pl. eyſt til at føre Krig. (0. Guldb.) 

Xriger, en. pl.-e. den, hvis Syſſel og 
Beſtemmelſe er at føre Vaaben, at tiene 
i Krig, og fom dertil er oplært, Kri⸗ 
geraand , en. En Krigers Aand og Drift 

"612 Kriger — Sringfætte, 

Kritgsſys⸗ 

ienefte og Forretning. At" et. 

Et Fruentimmer, fom tiener i &. (€niQ) 

Trigerſte Tilberedelfer. 

omgiver noget. . Fris na, St hap 
ce en Heſt, lægge, tele fe 
bder. (Langeb,) : | vel 

omringe, (Moth) . øva5 

(3. £. Heiberg. På 
et. Krigslip.  Xri 
Siæthed, Jom bør findes 
"Det hele Krigermod og den blide 
fommelighed.” &ugelst. Krigerſerk 
et. en Krigers udvortes midi. . 
perftand, en. d. f. f. Krigeſtand. Ia 
Berflat, en. En Stat, hvis Borgere 
ere Krigere, ell. hvor Krigerſta⸗ 
meſt gieldende. (3. Bone.) 

Adkomſt til Agtelſe, ſom der ſe 
værdige Kriger eler. Krigerere, & 
den re, en Kriger vinter: og den RXRv⸗ 
følelfe, han bør beffdde. — Brigeri 

rigerſt, adj." 1. øvet i Krig, frk, 
mandig. Gt kritzerſt Folk. (Deraf: Io 
tzerſthed, en. T. Rothe.) 2, tilbeiefig å 
Krig. 3. fom hører til Krig, bebader K 

Krigerfte Ide 
( Oftere udtrykfes dette Adjective Begrds 
Genitivet Krigs.) 
Zrigſt, adj. d. f. f. —— (mc ua 

ſteldent.) Valhals krigſte Rs.” GÅ 
(Balder III. 2.) 

Xrit el. LKriktke, en. pl. =f. en ring, 

daarlig Heſt. »En Karre, forjpamtt d 
(med) tvende Trikker, blinde, manre, ht: 
lamme, halte, ſmaa.“ Baggeſen. f. 

— han Er dal ags Vildand. An e 
Xrille, v. n. 1. —8 kloe. virtt fi 

i Huden, Det kriller under Foden, i Se 
ſen. (Sieldnere ſom v. a. for: HR 
— Deraf: Trillen, éa. ud. pl. tjen 
Krillen i Guden; — Trillehoſte, m. & 
Slags ofte, der folger m. en friend fr 
nemmelfe i Halfen. XX €, £8. 
krampagtig Sygdom, der viirer fg kl 
33 en —*— —⸗ om løb cd 
uden. Bapbania, (8. 6.2. 
— et, å —** * 

unyttige Smaating, vr i 
desl. —2 — uagtlig 
Xrimsframs.” Dec. Mag. VIL 210. 

Kring, adv. (Fél. i kring; af Krieg, 
en Kr 8 bv. fun i —— 
— omfring. — Fringbeie, v. a, beici så) 
en Ming. En Fringbeiet Green. Dø: 

Kringboining, en. (8.6,9,) 3 
Faard, en, En indelnttet Gaat; ca Gear, 
om amgiveret Gted. (Moth) Luiegle 
B l kri Huleb. fup 
—— Sea vw r leder tylgttentis 

Å 



Kringſcette — Kro. 

fe i Krebs. En: Plade kringſat med 
race. De kringſatte Pæle. ringvej, 

Bei, fom gaaer i Bugter, Krogvel, 
avel, (Grams Nocl.) — Bringureden) 

a * 
bg . Baden. 

. D.) Kringeldriver, en, Gadeſtrr⸗ 

Jæres Te; 
vende 

ugter frems 
gø.  Fringels 

en, (udt. 
med vild⸗ 

Xringlebred, 
ringles 

: bages. 
Bringle, v.n, 1. [E. crinkle.) gaae i 

tundt, Det Fringler for 

al. 
;» fr hriſtelig, Chriſten. 

Britif, can, 1. egentlig: — Be⸗ 
mmelſen af den — fæfemaade, ſom 
r antaget og følges I ældre Forfatteres 
krifter. Den hoiere, lavere K. Bibel 
» Drdtritif, Sagtritik. 2. i vidtleftigere 
emærf, Færdighed I at bedemme et vis 
nftabeligt Arbeide eller Konftvært efter 
gtige Grundfætninger, At anvende X, 
sa de flienne Konfler. Efter Tritikens 
egler. Konſtkritik, æfthetit X. 3, Ans 
Indelfe af en ſaadan videnftabelig Færdige 
d i entelte Tilfælde; kritiſt, videnftabelig 
edommelſe. En —X grundig, ftarp &. 
ané KE. over dette Gfrift bliver trykt. 
z Britifer (Criticus), en. ſ. Konſtdom⸗ 
er, — kritiſt, adj. 1, fom hører til, er 
Vært af Kritifen, 2. fom fordret oms 

ysgeligt Overlæg, "farlig, betæntelig. €n 
ME Deriode. —X — 
1, Xro, en. pl.-er. X: 6. Croppa. 

SL, Kro, Krå, ', Craw, Z, Kropf. 
flutte, affides Krog.] den torrefte Mave 
og de forns cl. frsædende Fugle, hvori. 
eres Fode førft opbledes, inden den gaaer 
ver i den egentlige Mave; Fuglekro 
2, Brø, en, pl. er, 
irog. 3 Glælland udtales dej Bru; i Jyll. 
t Kroer.) .1. Bertshuus, Gieftgiveri, 
erberge, dfær p. Sandet og af bet ringere 
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er i Bugtet ell, troger fig meget. ” 

wærk, bolet fammen i Ki 

IL Kro, Sv. 

Syo— Krogfifteri. 
— At holde Kro; tage ind i en K. 
2, Sted, hvor Haandværfåfvende i ch Kisbs; 
ſtad holde deres Forſamling og Bilde, Bas 
gerkro . Smedekro, Zommerkro⸗ 9. f. v. 
z Xrodeg, en. i Daandvarkslaugene: 
viffe Dage om Aaret, paa hvilte Øvens 
dene ſamles i deres Kro for at afgiore 
afmindelige Anliggender og betale Bidrag t. 
augécafjen, Gt. Sans Krodag, Nytaaré 
Zrodag.  Brofader, en. kaides endnu 
Serten i en Kro for et Osandvarkslaug . 
Brogang, en. fævnligt Beføg i Kroer. 
Krogieft, en. den, fom jævnlig beføger en 
vis Ars. Brohold, et. Næringébryget, 
at holde Kro. At leve af K. Broholder, 
en. den, fom holder Kro, en Bertehuus⸗ 
holder, Gieſigiver. KTrohuus, et. d. f. ſ. 
Kro, (D. £ov.) Brofone, en. Kros 
mands fuftru (ell. en Ente, fom holder 
Kro.)  Xroliv, et, 1, det Liv, ſom føres 
i en Kro, Vertehuusliv. ”Det vælfte Kro⸗ 
liv mig'ei fortryller,” Ingem. 2. jævnligt 
Ophofd i Kroer. Brolivet fordærver Bons 

Xromand, en, Dd. f. f. Kroholder. 
rorettighed, en. R. til at holde Kro. 

Broftile, et. Gtilt, fom giver tilkiende, 
hvor der er &ro.  Åroføgning, en. Kros 
sang. (Colding.) Brovert, en. Kromand. 
z XKroerffe, en. d. f. f. Brofone, (Sneed,) 

Broe fig, v. rec. [af Bro, Fugletro.] 
pufte Kroen op, fom Fugle; figurl. broſte 
flg, vife fig opblæft; (d. Tale.) ”Ordguder, 
bu, fom kroer dig af Retfærdighed og Gods 
hed.” Ohlenſchi. Aladdin.) 

1. Krog, en. på -e. [361 Kro, Krå, 
Kryki.] et affides Gted, en Vraa, At ftiule 
figf en K. At føge i alle Kro! je. (f. Affrog.) 

2, Rrog, en. pl.-e. 1. [361. Krokr.] 
noget, fom er Bølet frumt, ell, af Naturen 
er froget; færd. et Redſtad af Jern, Træ 
eller andet, fom er bøtet krumt cller i en 
Sintel. At flaae en K. i Væggen til at 
hænge noget paa, Der er en K. paa Gre⸗ 
nen En Brondhrog, Kiedelkrog, Medes 
Frog. At fifte med Xrog. At fætte Bros 
gen for Døren. At fpænde Krog for cen 
3: fafte Foden om en Andené Been, med 
hvem man brydes, for at. faae ham til 
at falde, 2, en Bugt, Vinfel, et holorie · 
Belen g" mæt, hl 

den. 

et. 

munded 
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Sunor og Medekrog. Brogfod, en. En 
kroget Fod. (At kaſte Krogfod for cen 3: 
ſpende Krog. jvf. P. Paaré. IV. 1 Gang.) 
Kroghals, en. kroget, fliæv Hals. krotg⸗ 

afet, adj. om sn Heſt, hvis Gafer ere f. 
pidſe. LKrogha pe, en. Haſpe m. Kroge. 
(Moth.) Bro , en. K. med en Krog 
i Enden. oglar,en. faldes Hanlaͤren, 
fordi, den har en Krog p. Underkieven. ( B. 
6.0.) Frogliniet, adj. f. krumliniet. 
Kroglov, en. Lovens Fordretelfe, fvigfulde 
Udflugter og Nænfer t. at forvende Retten. 
(A. S. Vedel.) ”Ingen Kroglove, kumſt⸗ 
hed ell. Partiſthed kan beſmykkes.“ Bagg. 
R. Klim. Krognogle, en. Dirik. Krog⸗ 
pind, en. P. med en Krog el. Hage i den 
ene Ende, Rrografter, pt. d.f. ſ. Bras 

.getrær… Krogreb, et… del lange Reb, 
ormed Leeſſet p. en Hoſtvogn bindes faſt. 

* V. es. O.) Krogſtaal/ en. 6. med en 

oget Hankt. at hænge den paa. (8. 6. 0.) 
Krogſtaft, et. 6. ſom har en Krog i Gus 
den. Kroßgſpyd, et. Et Slags S. med 
bølgebannet Bøde, eler hvis Spids var 
forfonet m. cen ell. fo Kroge, ſom fordum 
»Brugteé. (Jel. Krokaspidt. jvf. Jahn om 
Mord. Krigsv. S. 220,) Krogftav, en. 
1. Krykte, Krogkiep. 2. Biſpeſtav. (Ny D. 
Mag. I. 6.4.) Krogtand, en. pl.-tæns 
der. hos Heſten: de rundagtige Zænder 
imellem, Stærctænderne og Klævetænderne. 
Krogtang, en. En Tang med krrogede 
eller ombsivde Spidſer. Krogtommer, 
et. trumvoret eler krumbeiet Tommer. 
Krogvei, en. Vei, ſom viger af fra den 
lige dinie, Omvei. figurl. At bruge, gaae 
ad Krogveie 3; bruge ulovlige, ikke ærlige 
Midler fil at opnage noget. 

Kroge, v.a. 1. [Jél. kruka.] boie noget 
kroget. At Froge en Green. ”Alt fom meer 
den løfted, den kroged op fin Ryg.” Øhlens 
fjlæger. (Nord. Gud, 83.) — At Froge fig, 
danne en Krog ſell. Bugt; bugte fig, Beien 
kroger fig. 2. At Froge en Dør 3: lulfe 
"for den mød Krog. . 

Kroget, adj. [af Krog.] ſom er afs 
bølet fra den rette Linie, krum. (Vægge 
Ord bruget rilfælles. Cu kroget el. krum 
Mæfe. Krogede, frumme Been. “Til et 
Froget Gulen Frøget Magle bør,” Bording. 
”Bjet, falſtt og kroget er, at giore ret og 
lige.” Hold. P. P. Æroget br. dog unders 
tiden om det, ſom er meft cd. ftærtt boiet i 
cen Ende; Frurk om bet, fom har en mins 
dre, men længere 'Beining.) At gaae kro⸗ 
get (cl. krogrygget.) | 

Krone, en. pl.-v. [Lat, corona.] 1. et 
rundt Hovedſmykke, ſom iſer v. hoitidelige 
Leiligheder bares af Keiſere, Konger og 
andre Fyrſter. Keiſerkrone, Kongekrone. 
En hertugelig, fyrſtelig, grevelig K. over 

"et Vaabenſtiold. 2. føguri. 2) Regentens 
Bærdighed (ifær den keiſerlige og kongelige) 
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'og det dermed folgende Serredeunt. 2 
nedlægge, aftage Kronen. hb) et Six, 
Kelferdemme, Kongerige. Den dark: L. 
Kronens (2: Rigets, Statens)] Gi 
Gfove, Indfomfter. ”c) det fortrizfigk! 
fit Slags; ell. det, ſom er cen til forrriså 
Hæder, 3. uegentl., den runde Zer p.t 
Træ, "Læg dig under Aſtens flere Era: 
fom hænger over Brinfen.” Fotrſem. i 
Kronen p. en Urt (Corolla) >: den af Sin 
ſterbladene beſtagende Deel, Bla: 
5. Kronen p. en Tand 32 den over 2 
kisdet fremragende Deel. Xroner p. 
Heſtefod 3: den sverfte Mand af per 
6. et Slags Solv⸗ og Guldwmynter, 
tilforn meget brugtes, og hois en: 
fædvanl. bar Præget af cen Krom. ik 
Krone var I Danmark 4 Mark; en Sal 
frone 19 Mari.) ==" 2) kronedennet, 
dannet fom en Krone. då 
ondartet Saar i Kronen p. Deſters ke: 
Kroneguld, et. tilforn: Sald af ax 

voneting, en. 1. ef ringdannet ps 
ſmykke, mg en Art af Krone; et Diede 
2. Ringen eller den underſte, Honetetzc> 
meft omfluttende Deel af em Krorc. 1 
undertiden: en egen Ring inden i ax 
Krone ; f. Cr. Broneringen t den lorgeted 
diſte Jernkrone. — b) Kronerving, & 
den, fon er Arving Nil et Rige. (D.S: 
— KLronbeen, et. Et lidet Beenn 
Heſtens Fod, forbundet med Kote 
Rronbetient, en. En af Rigets hel Er" 
bedsmeœnd. (Sneedorf.) Kronbico.⸗ 
kaldes de Blade, hvoraf Kronen vat 2 
Blomſt beſtaaer. Petala. Tronblu.c 
det fineſte Slags Blik (fordi det aa 
m. en Krone. Saaledes ogſaa: Arour' 
Krondaler, en. et Glags udenlandit Er 
mynt. Kronglas, et. filt og Hart Sø, 
fom blæfes i ftore runde Skliver. Bxs 
gods, et. pl.-er. Jordegods, form tilbe 
Staten og hvis Indtomfter tilfalde Segce: 
ten. (f. Krone, 2.b.) X er, N. 
reehczed udedfes i de fenst 
ge ove. oth.) ronhior t, æ. 

det ſtorſte og anfedigfte (i Jegerſeren 
ædelfte) Dyr af Hiorte⸗Si Cern⸗ 
Elaphos. Kronhiul, et. å ſ. . fæ 
hiul. (Maling. Tale over Gerner. & 

ronjern, et, det bede. Slegs Gange 
f. Kronblit) Kronl kehr få 
aaer under Rigets 22* * 

Lehnsherre Kongen er. Rvonmyst, 5. 
M. hvorpaa en Krone er (Bd. 
Kronprinds, en. En STE Sele: 
ælde Son, cor en, 1.8 
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es ældfte Datter, 2. Kronprindſens 
efale. kronrage, v.a. rage Haaret 
aa Iſſen i en ſtaldet Kredsflade, fom 
Munke (give Tonſuren) Kronſav, 
et Slags ſtor Temmerſad. (Moth.) 

nſtade. ch. Gfade, Saar i Heſtens Kro⸗ 
. Kronbeen. kronſkaldet, adj. ſtaldet 

mpaa Iſſen. (jvf. fenffaldet.) Kron⸗ 
, en. Skat, fom betales i Penge t. Kro⸗ 
3: Regenten cl. Dverherren, (D. Bib. 1 
C.100g 11. Bib. af 1550 har: Krdneſtat.) 
mftilk, en. den Deel af en Plante, ſom 
er Blomſten, Blomſterſtilk. Kron⸗ 
ing, ek. TIrcers Udtorring i Toppen 

.Kronen. (V. S. O.) Krontin, et. 
Kronblik.) Xrounvildt, et. Vildt, 

nm beftaaer af Kranhiorfe; modf. Dens 
lår og Raavildt. Xronvært, et." Gt 
lags flort Udenvært ved Fæftninger. 
Xrone, v.a.1. i den meſt udſtrakte Bås 
ærkelfe: pryde med et Hovedſmykke, ſom 
æderstegn, bekrandſe; og deraf figurl. 
edre, pryde m. Heder og re, give en 
æderslen. Gt kronet Digt, Priisſtrift 
om er tilfiendt en adſat Priis.) Han 
ev Fronet m. Gcier og Xre. ”Vi maae 
ntage det f. vift, at vi ſtulle være blandt 
m, der krones m. en hst Alder.” Baſth. 
Ddans Vaaben, bleve Fronede m. eler.” 
. Guſdb. Dette Giftermaal har Fronet 
in Onſter. Enden kroner Værket. ”For 
ham felv, men for hané Lykke her at 
one, gav Himlen ham en deilig Koue.“ 
saga. Kronede Dage (3: lykkelige, gode, 
rgløfe.) 2. færd. og almindeligt: hoiti⸗ 
igen padfætte en Krone, fom et Sind⸗ 
Hede p. feiferlig effer kongelig Magt og 
ærdighed. At krones til Keiſer, Konge. 
an lod fig krone af Paven, Kronede Ho⸗ 
"der (Kelfere og Konger.) 3. Træerne 
ones (v.n. pass.) ell. Frone fig a: udtor⸗ 
6 i Toppen, fordi denne da bliver mere 
edsrund. (Fleifher.) = Kroning, en. 
|. =er. Øandlingen, at en Keiſer el. Konge 
ones. Deraf: Kroningsdag, Kroningss 
aler ell. Kroningomynt (ſom flaacé til 
rindring om en K.), Aroningsdigt (D. 
Anledn, af en Kroning), Kroningödragt 
om en Monark bruger ved fin Kroning), 
xoningsboitid, Xroningsffat (fom paa⸗ 
ages I Anledn. af eu Kroning), Aros 
ngetog, V. fl. & J 

1. Krop, en. ud. pl. [X. Kropf. ivf. 

UX. 6. crop, vertex og Sv. Kropp, 
donning, Menaas.] 1. en haard og'tyk 
iertels Hævelfe paa Halſen hos Menne⸗ 
er, der undertiden bliver til en flor 
'dhængende Udvert. Struma. 2. en 
ngdom, egen for Hefteflægten, og af nos 
nm Liighed n. Snue hos MenneftetY ogs 
a faldet QOværfe, = Kropand, en. En 
ugt af Anteflægten. Anas elypeata. 
ropbyld, en. 1, hos Menneſter: en 

€ 
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Daldbyld, Kiertelbyſd I Halſen. 2. Byld 
Kievekulen hos en He, der har Krop. 
Aropdue, én. En Afart af den alminde⸗ 
dige Due, med meget ftor Kro. Columba 
gutturosa. (Kaldes ogſaa: Kroppert.) 
Kropflod, et. ſlimet Flod af Neſeborene 
hos Oeſten, naar den har Krop. krop⸗ 
—* adj. ſom har Krop (1.) £ Halſen. 
om Heſte: tykhalſet. Krophoſte, en. 

Hofte hos Heſten, der fommer af Krop. 
Krophoved, et. en KFylding af Meel og 
Gryn i Fiſtehoveder. (Moth.) Krop⸗ 
knude, en. a) d. ſ. ſ. Krop, 1. h) Krop⸗ 
blee i Kievekulen hos en Heſt. Krop⸗ 

at, en. Afarter af Galatstactut (Lac- 
iuca sativa) der iutte fig i fafte Hoveder; 
Hovedſalat. (8. 6.0.) ; Bropmiddel; 
et. Lægemiddel imod Krop. 

"et. Pulver, ſom gives Heſten mod Krop. 
Xropf(mitte, en. den Smitte, hvorved K. 
eller Querke forplanter fig. 

2. Brop, en. pl.-pe. (36. Kroppr. 
Lat, curpus.] f, d. É f. eme (naar 
Talen er om et levende Væfen, enten 
Menneſte eler Dyr.) ”Der var en SBi: 
fværm i Levene Xrop.” Domm. 14, 8. 
Sicel og Krop. Han eier neppe Kleder p. 
Kroppen: Han tænter mere paa at pleie 
Kroppen, end paa at danne Siælen. At 
ſtraffes p. Kroppen. Én død RK. 5: et Lig. 
”Da ſtal hané dede Krop ikke blive Nats 
ten over i Træet.” 5 Moſebog. 21. 23, 
(J dagl. Tale ogſaa: et Mennefte; men 
itte I god Mening. En doven, ugudelig, 
gudsforgaaen Krop.) 2. med et inds 
ſtreenkende Begreb: Legemet uden Hoved, 
el. med Udelukkelſe af dette, At ſtille Ho⸗ 
vedet fra Kroppen. En Orefrop (3: af en 
flagtet Ore), Faarekrop. (Denne indffræns 
fede Brug er dog langt fra ikke faa almin⸗ 
delig ell, udelukkende, fom Sporon mener.) 
— fropdrei, adj. foær af Krop, forlem⸗ 
met. (Sorterup.) kroplos, adj. ſom 
er uden Legeme. Mon noget af alt dette 
— har igivet en eneſte Giælles Giæl, en 
enefte Kroples Legeme?“ Bagg. (£ab. IL, 
166.) — Froppet, adj. anføres i $. 6.0. 
i famme, Bemark. ſom Fropdrei; men 
bruges egentlig fun i enfelte Sammenſet⸗ 
ninger; ſaaſom: bredkroppet, langkroppet. 

Kroppe, v. a. 1. at fylde, ſtoppe i. 
(Langebek.) — 

1. Krud, et. (langt u.) pl. Kryder. 
[N. S. Krud. T. Kraut.] urt, Vært. 
(forældet; forekommer i nogle Ordſprog og 
Talemaader, f. Er. ”Ondt Xrud forgaaer 
life”; ogt Gammenfætn, med pl. Kryder. 
(f. nedenfor.) Heraf ogſaa: Rottekrud, 

ud, og de forældede Ord: Krudbod, 
Urtebod, Arudfræmmer, Urtekremmer, og 
Krudpotte, Urtepotte.) 

2. Krud, et. (kort u.) ud. pl. [Sv. Krot. 
udt. ogſaa hos os ſœodvanl. idagl, Tale: 

e 

Kroppulver, 
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peter, Svovel og Træful, fom bringes i 
Form af Meel (Meelkrud) og fiden dannes 
til Korn (kornes.) Boſſekrud, Kanonkrud 
( Stytkrud.) => Kruddamp, en. Damp af 
antændt Krud. Trudflamme, en. Luen, 
ſom frembringes i det Dieblik, K. antæns 
des. Krudforraad, et. en ſamlet Mængs 
de Krud. Krudhorn, et. Et udhulet 
Horn ell. et lignende Giemſel, hvori Jægere 
øre deres Krud. Krudkammer, et. 
1, til Skibs: et Aflukke dobt nede agter i 
Skidet, hvor Kruddet giemmes; Arkelie. 

"2. det nederſte Rum i en Kanon, Formors 
. fer, Boſſe, hoor Krubladningen fommer ft. 

at. ligge. Krudfarre, en. K. hvorpaa 
Krud fores i Patroner og Karduſer til 
Brug i Krigen; Krudvogn. Krudktiel⸗ 
der, en. K. hvor Krud giemmes. 
korn, et. Et enkelt Korn Krud. 
kul, et. Kul, ſom er tienligt til Krud. 
Krudladning, en. Kruddet, ſom lades i 

" et Skydegeveer eller Stykke; it. ſaameget 

taarn, et. 

K« fom hører til en Ladning. Krudlugt, 
en. Lugt af, cl. efter $. Krudmaal, ets 
Maal til Krudfadningen for en Boſſe. 
Krudmine, en. ſ. Mine. Krudmaolle, en. 
Møller v. et Krudvært, hvor Krudmaſſen 
ved Stampning cH. Valsning meget noie 
formes. Krudplet, en. Plet i puden, 
brændt v. Krud. Krudprove, cen. Gier— 
ningen, at prøve K. Rrudprøver, en. 
Redſtab, hvormed K. proves. Krud⸗ 
rende, en. Rende eller Rer I Miner og 
Brandere, hvorigiennenr diſſe antændes 
(Krudrør,) Krudrog. en. d. f. ſ. Krud⸗ 
Damp. Krudſfftib, et. Skib, fom er ladet 
med Krud, hverpaa Krud føres. (D. Mal⸗ 
ling.) krudſty, adj. fom ei fan taale 
Krud ell. Skud. (Langeb.) 
et. eller Rrudfigte, en. Pergamentſold, 
hvorigtermem den ſtampede Krudmaſſe cl. 
Meelkruddet ryſtes, f. at kornes. krud⸗ 
fprænge, v. a. 2. fprænge ved Hielp af 
Krud. At Frudførænge Steen til Gierder. 
(Olufſen.) rudfoamp, en. Fyrfvamp, 
hvori fiinftedt K. er indgnedet,  Rruds 

Gt Taarn, ell. en anden færs 
ſtilt ært Bygning, hvor Krud bevares. 
Krudtonde, gun. Z. fyldt m. Krud, eller 
beſtemt dertil, Trudvogn, en. Krud⸗ 
katre. 

Kruftke, en. pl.-r. [N. 6. Kruke.] 
et nogenlunde hoit Leerkar, m. flad Bund, 
uden Fødder, m. en Uüdbugning i Midten, 
og en meer ell. mindre vid Aabning ovens 
til. En Vandkrukke, Oliekrukke, Smør: 
krukke. = krukkedannet, adj. fom har 
Skitkelſe af en K. — Krukkehank, en. 
Hank ell. Are p. Siden af en Krukke. 
Krum, adj, pl. krumme. (2. 6. erumm. 

T. frumm.] bolet fra en ret Linie; kroget. 
Modſ. lige, ret.) Enxk. Linie, Bet, Et krumt 

W 
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Zrudt.] en nøje forenet Blanting af Sal⸗ Næb. At 

Krudſold, 

Fram, ſflutte een rum (aa 
Straf.) — ſigurl. AT giere vet det, før 

mt 3: galt, urigtigt. (ivf. Frege 
iev,) ”Xrumt er det, hvis ulig £ 
anner.en Runding (Bue); kroget 

hvis Ender bukke farmnten i cm Vist 
Krum og Froget fan en Ting vær vi 
at være bøjet; thi den fan være de 
Naturen.” Sporon. ”Krumt er Bet, f 
ittke er lige; men flievt er det, fom her 
anden Retning, end bet " 
Smidth. (En krum Næfe er noget 
end en fliev 2: til Siden boiet X: 
= Frumbenet, adj. krogbenet, bis 
Krumbül, en. Øre, fom Zommn 
bruge til at hugge huult med. 
bugtet, adj. f. bugtet. 
adſ. baiet rum, kroget, nedbolet. 

ling.) Krumecirkel eller Ker ” 
rn. En Paſſer med krumbsiede Been, bre 
med runde Legemers Zværmaal mas! 
krumdannet, adj. dannet i en fram ét 
kelſe. Frumdreiet, adj, dreiet cE. vig 
krumt. - Krumfod, en. ſ. Trogi⸗ 
Zrumgang, en. rum Omgang, bug 
Vei. (8.6.0.)  Xrumgavl, en. Gad 
m. krummede cl. bucdannede Sider. (fe 
tel om Aarhuus Domk. I. 1.) Em 
als, en. kroget, fordreiet Øals. fre 
alfet, adj. ſom har en Frum cer fo 

get Hals. Eru 
tommer. 

M el 

ndhulet i en Krumning. (B. S. 0.) 
' Krumfage, en. et Slags meget tonde is 
ger, fom bages I et Dobbelt og rundt 32 
m. lange Haandfang Ktrumkagejern)oa nd 
krumme imedens de ere'varme. KTre⸗ 
kam, en. krumbeiet Kam, hoormed fer 
rene holdes ſammen. iv, cs. €3 
krummet Kniv af forſtiellig Skitkelſe, f. 
Gr. en frum Havefniv ; — fem 
bruges i Kiskkenet; en Bedfertaniv. mæ 
knæet, adj. fom har krumme, indaddelrie 
Kræec. liniet, adj. fom befteac df, 
indefluttes af krumme linier. Ga Ink 
niet Figur, Triangel. krumloberde, 

fon ſnoer fig I Bugter. Kruule⸗ adj. v. 
bende Beie. Frumnæbbet, adj. fom bar 
krumt Næb. krummaſet, adj. fom har er 
krum, el. fra Roden t. Spidſen duet Ncie. 
Krum affer, er. —— Framnif 
et, adj. fom har krumme Frys: 

rygget, adj. ſ. —— — 
ad). ſom har krumt Staft. 
v.a.1. lægge i Bolt og Jern (flutte 
Krumflutning, ten. * 31 Aug. 1813) 
krumſnoet, * v. —ãA— — 27 
pring, et. lette og fon , 
for i Dandé. ”De abſtadigt Lerver, fæ 
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Forargelſe af ethvert Brumfpring.” 
ag. Labyé, 11.200, (figurl. At —— 
ruttige Omſvob.) —*8 en. 
æftav. (I. Rothe.) rumtang, en. 
g til at boie Mesſing og Staal med. 

Xrumtap, en. krumboiet 6.0.) - 
i et Molle⸗ ell. Maſtinhiul. Krum⸗ Me 

mer, et. Tro, ſom er voret krumt, el, 
Konſt boiet f. at bruges t. Skibsknee; 
antræ. Krumvei, ſ. Krogvei. krum⸗ 
er, adj. voret i en Bue ell. Krumning. 
svunden, adj. ve frumfnoct, = Krum⸗ 
» en. ud. pl. Beſtaffenheden at være 
mt. ”Konfincrené Haand frygter endnu 
Trumheder (Krumninger) og Udbeinin⸗ 
»Guldb. (B. Hiſt. 1. 6. 1003.) 
Trumme, v.a.1. boie, giore noget kro⸗ 
At krumme en Green; krumme noget 
men. At krumme fig, blive kroget, faae 
gter; boie, dukke fig; figurl. ydmyge 
At krumme fig f. een.“ Han ikke nedig 

„ for nogen fig at krumme.“ Holberg. 
Paars. Krumning, en. pl.-er. 1. 
wningen, at krumme. 2. en Bugt, 
ining. 
Krumme, en, pl. -t. [X. S. Cruma.] 
en Smule, Bredfmule. Krummer ere 
aan Brød.” Ordfor. 2. det Blode inden 
Jrødet. (modſ. Skorpe.) 
Krumpe, v. a. f. krympe. 
Krumpen, adj. kroget, krumbsiet, ſam⸗ 
nkrympet. (Oolberg. p, Paars. fr. 2.) 
un var krumpen, og kunde ikke aldeles 
op.” Luc. 413. 11. FE i SE 

Krus, et. ſ. Kruus. 
Kruſe, v. a. 4. IJ. fråufeln.] 1. frem⸗ 
inge bølgende Folder el. Ujævnheder i 
er paa Doerfladen af noget. At Frufe 
zaret (m. Kam ell. Brændejern,) Xrus 
ve Lokker 
tr, ſom af Naturen er krollet.) En fagre 
ind Frufer Vandet. ”Der gaaer den ſagte 
ind, det blanfe Band at kruſe.“ Helt. 
Som maar kruſede Nøg af Stormene 
irvles.“ Herz. - Krufet Flor, Truſet 
aal. (f. Kruuskaal.) 2. lægge Rynker, 
eg I noget, fom var glat. At kruſe Kal⸗ 
frøs, 3. figurl. At Frufe Hovedet paa 
un, eller at giore ham Hovedet Frufet 3: 
(de Bryderi, Fortræd, forftyrre, og ders 
d gisre cen vred. -”Giør mig ef mit gamle 
oved Frufet.” Bagg. — Kruſen, en. ud. 
. Og Sruusning, en. pl.-er. Gierniu⸗ 
mn at trufe, — Årufejern, et. Jern, hvor⸗ 
ed Haaret kruſes. Saaledes: Kruſenaal, 
ruſepind, en. Redſtaber, ſom tilforu 
rugtes til det ſamme. 

cl. Kruus, et, pl. Kruſer. [X. 
rauſe.] en Krolle i Haaret (kruſet Lok), 
Lintøi, cl. desl. Kruſer i Haaret. "Hvor 
in en Smag herſter ikke i hver en Kruſe.“ 
need. (P. Silje, III. 26.) At lægge moget 

LJ 

Kruſer, fætte Kruſer i en Halskrave, for. 
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Hank, og undertiden m. faft Laag. 

kruſet Haar (figes ogſaa om 

Kruſe — Krybe. 

ænderne. (ſ. Saandruer.) At gisre Brus, 
er (3: Rynker) I Panden. — figurl. At giore 
ruus af cen, ell, giore Kruſer for cen 3: 

gisre meget Bæfen af cen. , 
Krufemynte, en. pl.-r, en ſtœrk luge 

tønde kryderagtig Plante m. kruſede Blade, 
ntha crispa. ' . 

Bruus, ad). IN. 6. Eruus.].. frøllet, 
kruſet. Br. fun i Gammenfætninger. = — 
kruusbladet, adj. ſom har kruſede Blade, 
Kruusflor, et. d. f. ſ. Krepflor. Kruus- 
haar, ét. frufet, krollet Daar (om Menne⸗ 

ets Hovedhaar. jvf. Krolhaar kruus⸗ 
aret, adj. ſom bar kruͤſet Daar, ifær 

Hovedhaar; krolhaaret. En Fruusbaaret 
Dreng, . Kruushoved, et. i dagi. Z. 
den, fom har Kruuéhaar; og figurd. en 
egenfindig, fær,vredladen Perſon. Kruus⸗ 
kaal, en. ud. pl. en Afart af den alnfins 
delige Kaal med udbredte, meget kruſede 
Blades kruſet Gronkaal. Kruuslok, en. 
kruſet Haarlok. (kangeb.) kruusuldet, 
adj. ſom har kruſet WIdD. (Kingo.) Modſ. 
alatuldet (langhaaxet.) 

Kruus, et. pl. Kruſe. [N. 6. Kroos. 
Onert. Kraus. I. Krug.] et Driftes. 
kar (af Leer, Glas, Siv, 1c.) af valfefors 
met (cylindriſt) Dannelſe, — med. 

t Ol⸗ 
Fruus, Tinkruus, Leerkruus. At drikte et 
Kruus Øl m. cen. At drikte det fibfte af 
Kruſet, drikke Kruſet ud. (Marc, 7. 4. 
forekommer i pl. Kruud; i ældre og nyere 
Overſ.) — Et Kruuslaag af Gslv. 
Bry, adj. [Gv. kryg.] mobig, trodſig, 

ſelvtilfreds. At gisre fig Fry. At blive Fry 
ved (efter af) noget. pan blev ganffe 
af al den Roes, ban ft. (Bemærtelfen 
munter, livelig, anfert af Langebet, er 
itte almindelig.). 

Kryb, et. pl.d.f. kaldes ale ſmaͤa, p. 
Jorden krybende er, ſaavel vingelsſe 
(Slanger, Drme, Snegle, 2c.) ſom vins 
gede (Inſecter.)Paa Lykkens Træ et 
Xryb vil naae t. Toppen,” Zode. = Heraf: 
Krybdyr, et. pl. d. ſ. 1. d. ſ. ſ. Kryb. 2. 

i en anden Bemarkelſe: koͤldblodede Dyr, 
Amphibier, ſom enten bevæge fig blot ved 
at krybe (Slanger), eller ſom have fire 
meget forte Fødder, og en flæbende, langs 
fom Gang (de æglæggende filrføddede Dyr. 
Wads Dyrbif.)  ; ' 

Krybbe, en. pl.-r. [X. 6. Crybbe. N. 
S. Kruͤbbe. So. Krubba.] et Slags, 
over Gulvet ophsiet Trug eller Kaſſe (af 
Zræ el. Steen) i Heſteſtalden, hvori Heſten 
gives fort Foder. (I Iylland ogſaa: Faa⸗ 
refrybbe, Kokrybbe. = Brybbebider, en. 
laldes en Heſt, der enten af en vis Syg⸗ 
dom, ell. af Bane, idelig bider i Krybben. 
Krybberum, et. 'd. ſ. ſ. Krybbe. 

rybe, v.n. krobz kroben, krobet. pl. 
krobne. [X. 6. crypian, Sol. kriupa, 



Atcpybe — Krybekrage. 618 . Krybeftytte— Kiyde. 

attnæle.] 1. flotte fig frem v. en ſeen og 
vanſtelig Sang (f. &r. om Orme, Inſec⸗ 
ter ell. Kryb.) ”Brimmel, ſom kryber p. 

Jorden.“ D. Bibel. Om Menneſter; hielpe 
fig fremad baade mød Hander og Fodder. - krybevorn, adj. feendrægtig. (Woth.) 
(f. Flyve, ſom mere bruges om at krybe op 
ad i Holiden.) 'Barnet har begyndt af 
krybe. At Frybe p. alle fire, p. Hænder og 
odder. En krybende Gang. — Ræven 

feb ind i Hulen (3: fom ind m. Vanſte⸗kry 
Ligbgd, v. at giore fig lavere.) Hunden kom 
Frybende. Han krob bag Øengen, i Kro⸗ 
gen 3: ſtiulte fig. At krybe i Stiul, "At 

be ind i et Sul, krybe ind igiennem et 
Binduet. (At krybe ind, om Tsi: krympe 

fig ſammen, blive kortere. Klædet er Frøs 
bet en halv Alen ind.) At krybe ned ad, 
op i et Zræ. At krybe omkring. an bes 
gunder af Frybe noget omkring, figes om 
en. Syg, der fommer fig. Krybe over et 
Gierde. At krybe ſammen af Kulde, af 
Alderdom 3: brage Kroppen ſammen, falde 
ſammen i Lemmerne. At krybe under Bors 
det. 2. negentl. om Planter, hvis lange 
Steengel vorer henad Jorden, m m. € 
krybende Gtængel, Rod. (Deraf: Kryb⸗ 
bønne, en Afart af Snittebsnnen.) 3. 
uegenti. vrimle, være fuld af krybende 
Smaadyr. Often kryber af Midder. Kie⸗ 

det kryber af Maddiker. 4. ſigurl. a) uds 
myge fig p. en vanærende Maade, fornedre 
fig v. Vomyghed. ”Forfulgte, krybe de, og 
veed alting at taale.“ P. M. Troiel. ”Hané 

Fiender krybe og hans Venner hykle for. 
ham,” Sneed. At krybe for de Store. En 

bende Zænfemaade ; krybende Smiger. 
(Thaarup.) &n krybende (alt for. ydmyg 
og ſmigrende) Roes. ”Diffe, ligeſaa Frys 
bende I deres Slaveri, ſom grumme i 
Magtens Udøvelfe,” Echytte. by'om Sti⸗ 
len: en krybende a: enten en lav Stiil, i 
Modfætn. til den høie, den fvulftige ; eller 
med Henſyn til Tonen: en alt for ydmyg 
Stiil. ”Stilen I deres Skriſter er pag en 
latterlig Maade enten opſtruet, eler Frys 
bende,” Øncedorf. == Kryber, cen. pl, =e. 
1. cen, ſom er meget feendrægtig i Gang 
eler Arbeide. 2. Oftere figurl. en lav 
Smigrer, cen ſom fornedrer fig ved vans 
ærende Homyghed. ”For ftolt til nedrig 
Ærybere Konſt at prøves” B. Schmidt. 
(Digte. 1811. S. 18,) — Kryberi, et. nes 

" brig Pomyghed og Smigren f. den Meg⸗ 
tige, Fornemme cl. Rige. ”Men viid — 
jeg elſter Frihed, Hader Kryberi.“ Tode. 
(Bruges altid i denne figurl, Bemært.) * 
Krybbonne, en. f. ovenfor No.2. Kryb⸗ 
dyr, et. ſ. under. Bryb. Kryberter, pl. 
Erter m. lav, krybende Stongel. (Oluf⸗ 
ſen. Landoec. 300.) Krobekrage, en. Et 
Slags Stige, ſom beſtager af en enkelt 
Stang, m. paaflaaede Tein. ( Krybekra⸗ 
ger eſl. Klyveſtenger“ nævnes i Brand: 

AJ 
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forordn. 19 Sant 1799.) z 
en. den, ſom hemmeligen flyder KIM i 
Andens Skov; en Bildtnv. Deraf: 
beſkytteri, et, ulovlig Sagt; Vil 

Kryder, pl. af Krud, Urt. Bras 
ammenfætuinger i Bemærf. af åt! 

aromata: kryderagtig. adj. ſom forts 
krydret, aromatiſt ved fig. (f. Br 

dret.) KTryderbad, et. Bad ikun 
hvori Urter eller Kruderier pre udkine 
Kryderbrod, et. Brad, cltet m. Krrden 
filnt Hvededrod af adſtillige Slagt. 
derdrik, en. ſtyrkende, helbredende De 
lavet af Lageurter cl. Kroderier. 
eddike, en. E. fat paa krydrede urter, I: 
derkringle, en. et Slags Kringler, fl 
regnes til Kroderbrod.  Rryderlugt, 2. 
ftærf, frydretLugt. (0. Aph.) Brydern:), 
en. Mad, ſom er færft krydret. Rahb. (å 
3. 14.2.6.791.) Krydermyrthe, 1. É& 
Slags Myrthetræ, Hvis amodne, fart) 
Bær kaldes Allehaande. (Jamaicas Pek 
Keydernelliker, pl. et ſtarpt og Hd: 
Kroderi. (f. Wellife.)  BRryderof, e 
Oſt, hwori kommes krodrede Plaric 
Kryderpofe, en. P. hvori kraftige KT 
og Kryderier ere indfnede, og (om breßr 
i Sægefonften. " Rryderfkeb, f. Er 
riſtab. Kryderſmag, en. krodret, oreæs 
tiſt Smag, Bryderthee, en. tørret Bad 
tørrede Blade og Biomfter af rare 
fer, hvoraf Kraften uddrage v. fra: 
Vand, fom derpaa briftes ſom Ta 
Krydertvebak. en. Kryderbred | Fora a 
Tvebak. KRryderurt, en. (egentlig 
ſamme Ord i en dobbelt Form.) frede, 
aromatiſt trts Rrydervært. (£. 6. '.) 
Krydervand, et. Band, hvori frodreds i= 
ter ere kogte ell. udblodte; ct. for ef fis 
danne er deſtilleret. ſ. Urtevand. Gis 
des ogſaa: Kryderviin, en, (8.6. 9.) 

krydres; kraftige, aromatiſte kt 4 
Frugter (Specerler.) At komme Arven 
paa Maden, —KRryderiſtab, ct El, 
hvori Kryderler a. desl. giemmes. 

Krydre, v. 2. 1. Fomme Kroderi vt 
noget, give Maden en ſtarkere, mere få: 
rende Smag v. Kroderier. Trydeede Ka⸗ 
ter, At krydre Maden med Galt, frå 
2. figurl. forhsie en behagelig (eglas iad 
vortes) Fornemmelſe v. noget, At kun 
fin Tale m. Skiemt, Vittigheder, Ga Kr 
lig Samtale Erydrede det tarvelige Mod: 
tid, "Du, ſom Orknen krydter må d 
Xandebrag.” S. Staffeldt, = krree 
adj. v. br. ogſaa om det, ſem af Moler 
hav kraſtige, aromatiſte Fgenffaber. egt 
derved frembragt behagelig, ipirresd 
og Smag. Krydrede U Er føre 
nag, Lugt. — Xryodring, * 
Kryds, et. pl. d. IXG. Ati. 

Boe 
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Kryds — Kryosſom. 

euz. E. Cross.] 1. d. f. ſ. Kors, 1. 

3 bruges det fun i enkelte Tilfælde, og 
ten aldrig med beſt. Art.) At flaae R., 
re et ds v. noget. Paa Kryds, over 
røg. 2. b. f. ſ. Rorslend (meft om Dyr.) 
Krvdsbaand, et. d. ſ. f. KRorobaand. 
ydeobeen, et, 1. hos Menneſter: det hel⸗ 
eeBeern. Os sacrum. 2. hos Dyr: et 
rt Been, der fidder I Krydſet, og hos 
enneſtet falde Bæftenet. (V. 6. O.) 
yde bind, et. hos Gaarlæger:-et Bind, 
: lægges oner Kors om en Legemsdeel. 
vdsbom, en. 1. en Vindebom. 2. en 
:gdannet Bom, der omdreies p. en Pæl, 
ydsbord, ct. B. der ſtager p, en Kryds⸗ 
'e Krydebue, en. d. f. ſ. Korsbue. 
»desdannet, ſ. korodennet. Krydofod, 
» Fod under noget, hvis nederſte Deel er 
nuet fom et Kors. Et Bord, en Stol 
a BR. Xrydseforbind, et. en Maade 
lægge Muurſteen I Mad i en Bygning, 

aledeg at Midten af cen Steen ligger 
er Gammenfeiningen ' af fo andre. 
rydshammer, en. Et Glagé Hammer 
m Muurmeftere bruge. KTrydeholt, et. 
t Bodkerredſtab, m.m. Xrydsbug, ef. 
t Hug, der frydfer et andet. kryds⸗ 
sælvet, adj. ſom er bygget m. Krydehvæls 
nger. En frydshvælvet Gang. Kryds⸗ 
ovælving, en. d. ſ. ſ. Borshvælving. 
irydehovli, en. H. ſom i den forrefte Ende 
iv to HGaandgreb. (8.6.0,) Xrydsild, 
t. Kugleſtud, fom gage i krydſende Baner. 
rydojern, et. Gt Redſtab hos Bodkere, 
rvdsholt. (jvf. Frydfe,7.) Brydstnottel, 
t. fe Krydebeen. lam. adj. lam over 
rydſet, fom el Fan reiſe Bagdelen (om 
ør.) Deraf: Krydolamhed, en. ud. pl. 
tydslobende, adj. fom gaaer over Kors, 
im krydſer hinanden. Arydslebende Veie, 
ougveœrk. Krydspind ; en. amt. 

ſinde, ſom ere fatte over Kors. ryds⸗ 
unkt, et. det Punkt, hvori to Linier overs 
ære hinanden, . Krydspal, en. pl.—e. 
'æle, fatte over |org.  Xrydsraa, en. 
daa eller Zværtræ paa Krydsſtangen. 
deydsrem, en. Rem i Seletsiet, der fpæns 
es over Heſtens Kryds. Krydsſeil, et. 
zeilet · p. Krydsſtangen.“ Trydoeſnit, et. 
snit, ſom gistes p. Kryds oner et andet. 
ärydsoſpil, et. Gangſpillet til en Kryds⸗ 
inde. Krydoſpor, et. hos Jægere: 
aar Dyret gaaer tværs ovér de Spor, 
et forhen har giort. Kuydoſpring, et. 
5. hvorved Benene bringes over Kryde i 
et de ere over Jorden. (Capriole.) 
Srydeftang, en. Stangen p. Meſanma⸗ 
ten, der fan ſtydes pp for at forhsie Sel: 
tne. Krydsſting, et. pl. d. ſ. et Slags 
onening m. Sting, der giores frydsvtis. 
8. 6.9.) Xrydefireg, en. Streg, der 
lereé korsviis over en anden. Kryds⸗ 
om, en, et eget Slags Gem iSkredder⸗ 
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den 3: afbryde. 

net, adj. i Skikkelſe liig en Krykke. 

619 Krytstræe— Krykkekers. 

fnening (Krodsſtikning.)  Brydetræ,.et. 
Et Stykke Træ, flaaet korsviis over et 
andet. Arydstoile ek. Xrydstomme, en, 
Tomme (til at ſtyre to Heſte) hvis indvens 
dige Liner krydſe hinanden. ovei. 
en. ſ. Korevei. krydsviis, adv. paa 
Kryds, over Kors. rydevinde, en. 
Vinde, ſom omdreies ved Krydsbomme. 
BRrydſe, v.a.ogn.1. 1. gage over Kors, 
flfære hinanden i rette el. ſtieeve Vinkier. 
Beiene, Linlerne krydſe hinanden. figurl. 
Tanker, Foreſtillinger, ſom krydſe hinan⸗ 

2. giore Køré ved noget; 
merke m. et Kryds. At Ervdfe v. de Steg 
der i en Bog, man vil ndmærte. (flelden.) 
3. ſeile ved Vinden, cl. med Sidevind-f 
krydſende Linier, for at vinde op imod 
Vinden. Skiondt Vinden var ſtik imod, 
krydſede vi over y. fem Timer. Ar Fry 
fig op imod Vinden. — fſigurl. gade idelig 
rem og tilbage p. et Sted. ”Det er efter 
n unge Jomfru, feg gaaer og & * 

Holb. (Pern. forte Frotenſt.) 4. neutr, 
-hotde fig krydſende iSoecrn p. viſſe Hsider, 
i et viſt Strog. At krydſe efter, mod Søs 
røvere. At krydſe langt med en Kyft. — 
figur. ”Hvor forlegen hun krydſer nu imel⸗ 
lem Haab og Stolthed.” Gvald. 5. at 
Frydfe en Halskrave, en Bryſtſtrimmel, 
0. del. 3: lægge den i fine Læg til Pynt, 
6. At krydſe Arter eller Racer af Huus⸗ 
dyr i Parringen 3: lade Dyr af gen Race 
parre fig med Dyr af en anden, og ders 
ved frembringe en ny Mellemart. 177. At 
Frydfe en Tønde, hos Bodkere: at énds 
ſtere Furen i Enden af Tondeſtaver med 
Krydejernet. = Xrydfer, en. pl.-c. et 
Skib, ſom feiler p. Krydstog. ſigurl. een, 
der idelig ener frem og tilbage; én Spel⸗ 
der. — Sning, en. pl.-er. 1. Giers 
ningen at krydſe. 2. om Huusdyr, hvis 
Afarter blandes eller krydſes. Af Faaret 
— kunne v. Parring ell. Krydoning frem⸗ 
komme endnu flere Afarter.” Olufſen. — 
Krydsbaad, en. Baad, ſom bruges til at 
krydſe m. ved en Kyſt; f. Cr. mod Smug⸗ 
lere. Krydoetog, et. Sotog m. et ell. 
flere Skibe for af krydſe i Søen i en vis 

Å dstog. . 
ryffel, en. pl. tr. [I. Kruͤcke. E. 

Henſigt. Flaaden, Fregatten ev ude paa et 

Crutch. M. A. Lat. croca, crocea. jvf, - 
Frog, kroget.) En Stav celler Kiep 
oventil forſynet m. et Tværtræ, hvormed - 
halte, lamme og firøbelige Fole hielpe fig 
frem, enten v. at fætte den under Armene, 
el. ftette fig derpaa m. Haanden. At gaae 
ved Krykke, ved Arytfer. > Fryttedans 

ryk⸗ 
kegang, en. Gang ved Hielp af Krykke. 
Xryttetiærling, en. og Krykkemand, en. 
om Krøblinge, der gage v. Krykke. (VB. 6. 
O.) Xrytlebors, ct. i Vaabenkonſten: 

hm ] 
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et Kors, der ligner en Krykke. (Fr. croix 

tencée.) Krytfeftav, en. d. ſ. ſ. 
rykke. Krykkeſtok, en. Stok, Vans 

dringsſtav, med et Tocregreb oventil, og 
lüg en Krykke. 

if. krum. N. S. krim⸗ rympe, v. a. 1. 
pen. Sv. krympa.] bringe noget til at 

fæbde (v. trætte fig ſammen. At krympe 
at lægge det i Vand.) 
krympe ſammen, trætte fig ſammen, frybe 
ind. (8.6.0.) 3. v. rec. krympe fig, 
trætte fig ſammen. At krympe fig fom en 
Orm. "Paa Dsdens Spidſe den fig Fryms 
per na og vrider.” Tullin. ”Den mindſte 
Maddike per ſigt Dsden.” Eilſchow. 
At keympe fig af Kulde. ”De Uretfœr⸗ 
dige maatte krympe 

m.” 1 Macc. 3. 6, 
v. noget 3: omme fig ved, ville nedis 

gen til. (Sieldnere: at krympe fig for nos 
get. ”Xt afpreffe dem der Underdauighed, 
de Frympede fig for.” Guld. B. Hiſt. I. 2. 
&. 743.) ”At bo 
per man fig ved," C. Frimann, = Deraf: 

rympning, en. pl. er. (£ Senekrymp⸗ 
ning.) — KTrympekraft, en. Evne til at 
krympes, cl. trætte fig ſammen. Uldens 
Krympekraft.“ Olufſen. Landoec. 441. 

Krympling, en. et lidet, vantrevent, 
ſammenkrympet Menneſte ell. Dyr. (Moth. 
Rahb. D. Tilſt. II. 630. jvf. Brøbling. 
6v. Krympling.) — Krympler, pl.” om 
ſmaa vantrevne Zræer forefommer hos 
Dluffen. "Dette Krat beftaaer blot af Purl 
og Krympler.“ Om Danm. Brændfelv. 313, 

Kryft, et. pl. d. f. [f. Fryfte.] Handlin⸗ 
gen at kryſte; Kryſten.“ Hvilket Favntag 
hvilket Kryſt!“ Bagg. (Danfana, II. 363.) 

Kryſtal, en, pl.-ler, 1. en klar, giens S 
nemfigtig, i Almindelighed ſerkantet, fars, 
vet el. ufarvet Quarto⸗Art; Biergkryftal. 
(Silex quarzum crystallus,) 
turvidenſtaben og Chemien: ethvert uor⸗ 
ganiſt Legeme, ſom Naturen felv danner i 
regelmæsfige Former, med jævne, af lige 
Linter begrendſede Flader; eller ſom ved 
Bundfældning og .Afvampning fremkom⸗ 
mer i en ſaadan Figur. = yftalagrig, 
adj. fom har nogen Lilghed med Kryſtal⸗ 
ler. Kryſtalagtige Former. Key⸗ 
fa form, en. Skitkelſe, Dannelfe af Kry⸗ 

ſtaller. Kryftalgias, * Et meget fitnt, 
reent og klart Glat. ryftalgrube, en. 
G. hvor Biergkryſtal findes. Kryſtal⸗ 
binde, en. finde, fom omgiver Kryſtal⸗ 
indfen i Øtet. fryftalflar, adj. aldeles 
klar, klar ſom Kryſtal. Kryſtallindſe, 
en, en vis Deel af Diet. Lens crystallina. 
Kryftalfalt, et. naturligt Galt, fom findes 
i ftore Kryſtaller. (8. 6. O.) ſtal⸗ 
ſpath, en. et Slags Gipsſpath,, der har 
Liighed m, Biergkryſtal. 25 „adj. 

2. ſom v. n. At 

[de Tro og Love, det krym⸗ ØR 

"Hvert Mennefte, 

2, i Nas b 

Atryftauiſt — SKrænge. 

fom hag kiighed m. Kryſtel, bar 
en regelmæsfig Form, liig Srrfallerad, 
- Kryftalliferes, v. n. pass. eg 
ere fig, recipr. antage Krofalfera ( 
yde Kryſtaller) Bryficlliferrg, 

pl.-er. (Klimpefterfning. v. Xp6.) 

EG. Blicher. At keyſte Saſten af 
At kryſte moget — F er 
men er trind, fom a 
Ohlenſchl. 

Kryſter, en. pl.-e. IIJꝛl. Kreiniret 
cen, ſom intet fan taale, ell. intet etodt; 
en Staffel, Usling. (Delt.) ”Hans fit e 
fun en Kryſter, ſom ingen Ting har gien 
Zrotel. "Hvis jeg var en forkicelet Irvin 
troer du jeg drog fan lang cm Ba" 

hlenſchl. 
"Krea, et. pl. d. ſ. et Dyrz ſerdelti æ 

Quveg, Kreature (meſt i Aimnefpreedt « 
dagl. Zale.) Baade Menneffer og du. 

hvert Kræ, hu Glib 
ning vaagned op.” Tullin. Gt ufe Au 
(vantetvent Kreatur; i Foragt og «frå 
kels, enfoldigt Menneſte. 

idde, en 
age, ef. Gar, 

—5 en. pl.or. et viidtvoxende år 
tbærflægten, Prunus jnaititis. 

3. At Frænge st SØD 2; | det p. 6 
den. —— — w 

J 

ø 



— Krænge — Krobbel. 

e alub p, Siden.” Tode. (Poct. 
I. 314,) — Brængning, en. pl.-er. 

nÉe,v.a.1. IT. frånten.] 1…volde 
Ziore Brud paa; forurette, betage p. 
vlig Maade. ”Frælhed gode, Gæder 

sker.” Storm. At krauke cené Rettighe⸗ 
gené gode Ravn og Rygte. En krænken⸗ 
beænidning. At kræenke (overtræde) Nets 
(Moth.) 2. bryde, plage, volde org, 
emmelfe, Sorg kranker Sindet. Det 
nfede ham, at fer fig tilfidefar. 3. bes 
e, befove. At Frænke en Ms. — Kræn⸗ 
e, en. pl.-r. Rettens K. Gindets K. 
udsfræntfelfe,) At lide flor Krænkelſe. 
ræs, et. ud. pl. [Fél. Kras.] ætferi, 
ter Mad. (forældet,) Kræs efter Mas 
. (Colding.) 
Rræfe, v.n.1. (har.) tilfredoſtille Kræs 
bed, give lekker Føde, ”Kræfes her ei 
vp. ben fornemfte Mode.” Falſter. At 
fe f. cen, kreſe op f. cen. ("Han kræ⸗ 
fine Giæfter vel" forefommer hos I. 6. 
hefted.) = fræfelig, adj. det, fom bes 
jer den Kræsne; lætter, velſmagende. 
bl. kræsilegr.) 
Kræfen, ad. pl.fræsne IIel. kræsinn.] 
form fun finder Behag i viffe Retter og 
føgt Mad, vanſtelig og forvænt v. læk⸗ 
Koſt. — figurl. vanſtelig af tilfredsſtille. 
være Fræfen i fit Valg. ”At man paa 
igaard ikke juft var Fræfen paa Grunde.” 
igg. (U. Arb. 1.77.) (*Btæœders Fræene 
agt.” H. Bud. Forføg i de ff. Vid. V. 
0.) 2. d. f. f. Fræfelig. (fieldnere.) 
ræfen Mad; Fræsne Retter. (Colding.) 
(t fidde væmmelig v. mange Fræsne Rets 
..“ Beffel. . 
ræve, v.a.1. [Fél. krefia, f. Krav.] 
giere at faae, fordre (f. d. O.); ifær noget, 
an kan gisre Paaſtand paa. At kræve 
Lon, Betaling ; at Fræve det, man har 
gode. ”Hvo Gield vil krave, ſynderlig 
et død Mand, bør fil Krav at bevife,” 
Lov. V. 14.47, "Thi jeg kræver ikke Ves 
clag; men jeg begierer det fun.” B. Thott, 
122. Ut kræve Reguſtab af een, Fræve 
n til Regnſtab for noget, ”Med Spsg 
m nu blot muntre Latter Fræver, og hvo 
odftod den blide Sangers Krav?” Pram. 
kreæve cen for noget (fom man har ell. 
ber at have tilgode.) »Han ſtal ikke Fræve 
:t Mæffe, ell. fin Broder.” 5 Moſeb. 15.2. 
krewve igien hvad man har laant. At 
æve Skatter ind. — Kræven, en. ud. pl. 
lerningen at kræeve. (f. Krav, 1.) 
Åre el, adj. IJ. kruͤppelig. ſ. 
røbling.) lam celler lemleſtet pan et 
s flere Lemmer; vanfør; ſtrobelig, uſſel. 
Roth.) = Brøbbelgang, en. daarlig 
ang, ſom Krøblingens cl. den Vanfores. 
angebek.) krobbelſlaae, v.a.3. lem⸗ 
fe, flage til Krsbling. 
, idet, layt, forvoret Sræ, Dværgtræ. 

— mk - 4 8 

Xrobbeltre,. 

1 > … Krobbel— Lronike. 
Dec. Mag. V.349,) BRrobbelvært, en, 
v Vært, Dvergvært. (8. 6.0.) 
Krobling, en. pl.-er. ISel.Xryppling. 

ZX. Kruͤppel. XR. S. Kroͤpel; og —* 
peln, krybe frem, komme langſomt frem.] 
et vanfsrt, lemlæftet Menneſte; een, ſom 
iffe har fine Lemmers, ifær Benenes, fuldé 
Brug, ell. ſom er aldeles fam. At blive til 
en Krobling, flaae cen til Krobling. De 
havde med dem Halte,- Blinde,, Dumme 
og Kroblinge.“ Matth. 15. 30. (Bib. af 
1550, I nyere Overf. Ereblinger.) . 
Kroge, v.n.oga.1. ſivf. Rrog og;Fros 

et.] 1. v.n. At blive froget; frumme fig. . 8 ”Det Kal aarte Frege, fom god Krog (kal 
—— Defer 2. giore froget, —28 
At krotge en Green. 3. frøge Jorden 3: 
ploie den med Krog. ”At krotze Gæden 
ned,” ploie den ned m. en Krog. Olufſen. 
Landosc. 173. (f. Xrog, 4.) 

Krolle, en. —* [N. S. Kruͤckel, 
Kruͤlle. Norſt Krokle; af 59 1. noget 
ſom er kruſet, foldet; Kruudning; "Fold, 

KRKynke. At fætte Kroller i Haaret (3: glore 
det krollet; el. vinde det om fnoct Papir.) 
Haaret flaaer Krøller i Natfen, ”Kroller 
fane p. gamle, vrantne, ftridige Paryfter.” 

agg. At lægge en K. i en Bog. Der ce 
kommet Kroller i Tsiet. 2. At ftrive i 

len, fætte i Xroøllen, Talemaader, 
om bruges i Spil. 
Krolle, v. a. og n. 1. [Se krålla, 

N. €. trållen, Eråteln.] bringe et 
Legeme til at bugte fig eler rynkes, fætte 
Kroller eller Folder deri ;4 (forikieligt fra 

ce, der fun gader Til Overfläden.) 
At krolle Haaret, Frelle Haaret op, krolle 
et Torklede, Frolle fine Klæder. 2. neute. 
flage Krøller, lægge fig i Kroller. Bars 
nets aar kroller af 3 ſelv. Et fmuft 
krollet Haar. Krollede Fiedre. 3. krolle 
fig, recipr. d. f. é: v. n. at krolle. Gens 
des Haar kroller fig af Naturen. — Rrels 
erter, pl. fogte gule 
dens de end ere hele, (V. 6. 0.) Krol⸗ 
hast, pl. ved Konft brufede og elaftifte Des 
ehaar, ſom bruges til Udſtopning. Gt 

Krelhaars Stolefæde. Frølhaarer, adj, 
d. f. ſ. kruhaaret. Frelnalfet, adj. fom 
har krollet Haar i Nakken. (Langebek.) 
reg et. krollet, kruſet Gtlæg. (V. 
SE. O.) 
Straa ed. Halm. imodſ. kLanghalm. v. Aph.) 
= Xrellejern, et, Jern til at krolle eller 
kruſe Haaret. 

Kronife, en. pl. - r. Ikat. pl. chro- 
nica. E. Chronicle. 1. Hiſtorie, der 
fortælles efter Aarenes Følge, i Furm af 
Aarbsger. Middelalderens Kroniker.“ Jeg 
mine Plagers Kronike vil giemme til bedre 
Tid og Sted.” Bagg. N. Klim, 2. i dagl. 
Bale: fabelagtig, apdigtet Fortelling. — 

8 

eter, der fplfes mes" 

Krolſtraa, et. fort og urede 



- 

Kronikeſtriver — Kugle. 

Kronitkeſtriver, en. den, fom ſtriver Kro⸗ 
niter; en Aarbogitriver. (Annaliſt. 
Kros, et. pl.d. f. IT. Gekroͤſe; Kroé, 

Kroͤſe. jvf. Megtzer, i Till.) en dobbelt 
Hinde i Underlivet, der er en Fortfættelfe af. 
Bughinden, og tiener t. at befæfte Tarmene i 
deres naturlige Leie. (meſsenterinm.) 2. 
d. f. ſ. Kalvekros. ”Hvert Krøs, hver 
Strimmel. havde fit tilborlige Fald.” 6. 
Blider. (Nordlys. VIII. 20.) — Heraf: 
Krobaare, Krosbetændelſe, Krøshinde, 
Kreskiertel, Rrosnerve, o. fl. 
RLKrosholt ( Bodterredſtab.) ſ. Krydoholt, 
kryd E, 5. ' . 

Kube, en. pl.-r. ſivf. det $el. Kufr, en 
Top, Fochoining, convexitas.] en rundag⸗ 
tig, halv ægdannet Kurv, ſom gives Bier 

Ruben for Sagen, hån aad.” Ordſpr. (P. 
Syv. Il. 255.) — Egentlig: enhver Kurv af 

ſaadan Dannelfe; hvoraf: Aalekube, Fis 
ſterkube. (Moth.) Uegentl. bruges det. om 
DBiernes Huſe, felv naar de ere af Træ og 
firtantete. (jvf. Uværnkube.) = Aubes 
binder, en. den, fom fletter Bifuber af 
Straa. Rubehul, et. d. ſ. ſ. Flyvehul. 
Kubemager, en. Kubebinder. Kubeiag, 
et. 1. Dæffel af Langhalm ell. desl. over 
en Bikube. 2. den rundede Overdeel p. 
Kuben. (Virg. Georg. af, Navn. 83.) 
KRudſt, en. pl.-e. [et fordærvet tydſt Ord 
— cher), der undertiden (ſom i K. Chr. 
V. Breve) hav været brugt for: Karreet.] 

en Klorefvend, Vognſvend. At holde XR. 
øg Tiener. At tiene f. Kudſt. = Rudſtke⸗ 
bræt, et. Fodbræt f. Kudſten p. en Kar⸗ 
reet og lignende Vogn. AudfFehynde, et. 
Hynde p. Kudſteſeedet. Kudſtekappe, ens 
ftor og vid Kappe,'fom Kudſte bruge i ondt 
Beir. KRudſteſede, ct. Buk p. en Katz 
reet ell. et lignende Kisretel; det forreſte 
Bognfæbde i andre Vogne. 

ue, v. a. 4. IIti. kuga.] 1. tvinge. 
Guld trodſer Spoyd pg Skiold, Gutd 
Fuer Geltemod.” Mord. Brun, "De Sor⸗ 
ger, ban taalte, kuede ikke hans Mod.” 
Mynfter, ”De, maae altfaa enten føies, 
eller kᷣues til at tie.” Rahbek. At kue et 
Land til Lydighed.” D. Guldberg. (V. pift. 
Il. &.227.) 2. undertryffe, tæmme. ”De 
Børn, ſom kues under Værten, trives m. 
Tiden bedſt.“ Ohlenſchl. “J Øften ere ſtore 
Miger, og et evigt Slaveri; i Veſten ſmaa 
Stater og en kuet Frihed.” O. Guldberg. 
(f. fortue, underkue.) Deraf: Buen, en. 

uf, em, et Slags fladbyggede Hans 
delsſkibe; ct Kufſtib. (Nedertndit,) 

Bugle, en. pl.-r. [Isl. og Sv. Kula. T. 

Kugel.] 1. et Legeme, ſom dannes, naar en 
OGalvcirkel bevæger fig om fin Diameter. 2. 
ethvert (om end ikke fuldkommen) kuglerundt 

Eegeme; en Klode. Jorden er en K. Kug⸗ 
len i Kegleſpil. 3. Rugler kaldes ogfaa 

"m. riflet Lob; en Riffel. 

Bikube. “Han ſtal krybe til - 

(ER Angle — NAugieſt eber 

flet hen de Kugler af Metal, for 
til af finde med. RXugler og £rut. 
Boſſekugle, Kanonkugle. Kuglens 
Atftøbe Kugler. Gloende Angler. 
lebane, en. 1. Banen, ad bvilfen * 
kaſtes i Kegleſpil. 2. en Bane, tu 
ſpilles Kugieſpil. 3. en udyudt Sug 
Bane ell. Stroglinie. Xugleblomt. a 
et Blomſter, ſammenſat af flere Eru 
blomſter, ſom danne et zuadt por, 8 
S. O.) Xuglebly, ct. Bin, ficsiig 
Boſſekugler.  Anglebeffe, es. 1 
Boſſe, hvoraf ſtydes med Kugler. (2: 
f. Er. Hagelbeſſe.) 2.4 Gær. er 8: 

kuglede⸗ 
adj. dannet ſom en 8. kugilefeſt. 4 
om modftaaer Kuglers Magt. Er frak 
aft Muur. Rugleflade, cen. Ovcruo 
afen K. Xugleftugt, cm. den odøni 
Kugles Flugt cl. Fart. At beregne Ty 
leflugtens Saſtighed. Kuglefod, a. 
kugledannet Fod, f. Gr. under et efå, 
Kuglefoder, et. det, ſom ſoabes om Bø 
ſekugler, f. at de ſtulle Kutte tæt i telt 
Rugleform, en. 1. fugledannet Stilich 
2. Form til at flebe Kugler i. Fugidø 
met, adj. fuglédannet. kuglefti 4 
fom Kugler et funne flade, frænge sæ 
nem. kuglehvelvet, adj. hvælst fe 
en Halvkugle; rundhvcelvet. ZFuglche 
ving, en, HG. der er bygget i Forn afa 
hunl Halvkugle. (Kledelhvælving, Karml) 
Kuglekammer, ct. Aflukke i er Slid, fox 
Kugler giemmes. Ruglelifte, ce. £. 3 
famme Brug. Tuglekrands, en. Krash,, 
Runddeel "af Tongverk paa Gfibrdetkt, 
hvori Kugler legges. Kug & 
Ladning (i en Boſſe ell. Kanon) am. mk 
Kuglelygte, en. fugledannet Slasiegi. 
Kuglemaal, et. Et M. af Tte ek. Så, 
hvort (Kanons ell. Niffels) Kugler mod 
Rugleovn, en. O. hvori Kaneafug 
red gloende, Kug 

2 

lund 

æn 
æren 

lep 
KRuglefoder. Kuglepoſe, ea. PD. dg 
def Kugler 1. — —* "4 
Kuglemaal. XRugleregn, så. Ageu. a 

- ftor Mængde p. engang udfføkte Sugin. 
Rugleriffel, en. d. f. f. Ni År 
* ER —8 
lerund, adj. rund ſom .en —— 
men. rund. Rugleſaar, et. 
ved en Kꝛ Ku ce, — 
hvormed Kugler drages af Saat, ell. fart: 
gloende Kugler-dæred. - 68 
1. Skud m. en K. 2. den — 
en udſtudt Kugle naager. (Oftere: Sep 
ud, Kanongtud, naar Talen som feng" 
den i Rummet.) - et, id 

tiken? et afflaaret fe 2 
(ivf. Reglefnit.) . tt ét 
Glags Spil m. Se i *2* 
p. en Bane. 
Beftilling ex at ſiode ασ 



Sugleftøberi— Ku... 8. 

db, Bror S ugler ſtobes, hvor Angles 
saziseg ſteer. RKugletang, en. TI hvors 

KT ugler uddrages af Saar; en X ugs 
æter (ſom ogſaa bemarker ct Redſtad, 
rrned Kuglen og den øvrige Ladning 
kktes ud afKanoner.) Kuglevalg,et. 
g, Der ſteer v. Stemmegivning v. Kug⸗ 
(Ballotering.)  Xuglevægt, en. den 

alf, en Kugle af en vig Størrelfe har. 
Zujon, en. pl - er. IItal. Coglione.] 
feig Usling, ræd Staffel, fom let lader 
fuc. (dagl. Tale, Ligeledes : kujonere, 
1 Twinge, fuc.. Xujoneri, et, Feig⸗ 
TFryvglagtighed.) 
Ku, en. (Kukmand: I Joll.) ſ. Giog. 
KutEfe, v.n.1. (har.) om Gisgens Re. 
katFre fom en Gig. 
Kul ell. Kuld, n. s. [Fsl. Kolir.] et 
ældet Ord: Iſſe, Top; hvoraf: hoved: 
Dds, omkuld, kuldkaſte, Fuldfeile. (jvf. 
aa Xolbytte.) ” , 
Kul, ct. pl) d. f. [Fl Kol.] en fort 
aſſe, ſom frembringes af viſſe (ifær vege⸗ 
site) Legemer, naar de bringes i Glod⸗ 
te, uden fri ell, titftræbtelig Adgang af 
m udvendige Luft. Trækul, Bogekul, 
lekul. Xt brænde, fvie Kul, En Sled 
et gloende, ell. endnu brændende Rul: 
øde (2: udbrændte, udſlukte) Rul. (Kul 
sol. bruges og for: Steentul.) = Kul⸗ 
Fe, en. .de jordagtige Dele, fom blive 
bage naar Kul eller Steenkul ere alde⸗ 
8 ydbrændtg.  " Ruler, et. ſ. Btandar. 
iblandet, adj. v. blandet med Kul 
ulbrud, et. Steenkulebrud. Xuls 
ænde, et. Brænde, fom er tienligt t. et 
ie Kul af; Kulved. Rulbrænder, en. 
Kulſvier. Rulbrænding,en. Kulſpvieri. 
ulbækken, et. Bekken ell. Pande til at 
egge ell. fore Gloder i; Kulpande, Fyr⸗ 
xtten. Kuldamp, en. D. af gloende, 
fe udbrændte Kul. Ruldrager, en. 
n, fom-bærer Kul v: Skibes Loéning og 
adenſteds. Ruldrift, en. Driften af en 
ulgrube. (V. S. O.) Xulfad, et. Jerne 
id, hvori udbrændte Kul lægges for at 
utfe dem. (v: Aphelen) Rulfloto, en. 
ef. ſ. Bulgeng. Xulfører, en. den, 
om tiører Kul.  Xulgang, en. Gang 
under Jorden; hvori Steenkul har fit Leie; 
tulmine. Xulgloder, pl. Gloder, ops 
ændte af udbrændte og ſlukkede Kul. 
Xulgrube, en. Steentnlsgrube. Kul⸗ 
vendler, en. den, fom driver Handel med 
kul. Rulhuus, et. H. hvor Kulforraad 
ſiemmes. Kulild, en. Ild, ſom er. ops 
ændt af Zræs ell. Steenkul. Kulkiel⸗ 
er, en. K. hvor Kul giemmes. 
nm et Slags Kurvefading p. Kulvogne. 
Moth.) Kulkurv, én. Kurv hvori 
Rul bære. Rullag, et. Kulflats, 

Syſſel er et brænde Kul eller kiore Kul. 

Kul 
tv ſtegt over Kulild. ( W. S. O.) 

Kulkube, 

Rul — Kulde. 

(Moth.) Kulmile, en; En opſtablet, m. 
Ford el. Sræsterv dæffet Dynge af Ved, 
fom antændes og langſomt forkulles. 
mine, en. Kulgang. kulmork, adj. aldes 
les merf. (Kulmerke, et. 8. 6. 2.) 
Kulmule, en. En Fiſt af Torſteſlægten. 
Gadus carbonarius, Kulovn, can. 
Don, hvor Torv eler Gtfentulbrændes til 
Kul. Bulpande, en. Pande til at lægge 
Gloder paal for af varme fig ved, Ildpan⸗ 
de. Rulpulver, ét. Kul, født til fint 
Stev. Kulrager, en. c: Redſtab til 
at rage i Kulild. Rulftib, et. Skib, 
fom fører Kul (Steenkul.) Olufſen. Rul: 
ipper, en. den, fom fører et Kulſtib. 

Kulffriver, en. Betient v. Biergværfer og 
Smeiltehytter, ſom fører Regnſtab over 
Kullene t. Bærkets Drift. Xulflutfer, en. 
et Redſtab, hvormed udbrændte Kul flufs 
kes. Fulfort', adi. fua fort ſom Kul, 
ganſte fort.  Xulfted, et. Sted, hvor der 
brændes K. sen. Steg, ſom 

Kul⸗ 
ſtift, en. et Stokke tilſpidſet K. ſom Malere 
bruge. Kulſtof, et. den Materiei Kal, 
fom v. Forbrænding ˖ m. Suurſtofgas giver 
Kulſyregas. KRulſtev, et. 1. Kulpulver. 
2. Steenkul i ganſte ſmaa Dele. kul⸗ 
ſuur, adj. ſom indeholder Kulßof, i For⸗ 
ening m. Suurſtof. Rulſyier, en. den, 
fom nærer fig ved at ſvie cl. brænde Kul. 
(Deraf: Kulſvierhutte, m. ff. O.) RKul⸗ 
ſvieri, et. Glerningen at folie KX. Rul: 
ſviertro, en. loptaget efter det T. Koͤh⸗ 
ierglaube.) en blind Zro, "Han ſelv 
var ſaare ſteptiſt, ſtiondt han fordrede en 
blind Kulſviertro af alle Andre.” Rahbet. 
Kulfyre, en. En Syre, der beftaaer af 
Kulftof og Suurſtof. fyregas, en. 
En vig, uaandbar (gqvælende) Luftagt (fir 
Luft; ogſaa Kulſtofgas.) kulſyret, ad. 
kaldes det Legeme, fom indeholder Kulſyre. 
Kulſak, en. Sæt hvori Kul føres. Rul⸗ 
torv, et. T. hvor Kul fælges,.  Xultende, 
en. Tonde, hvori Kul føres cder maales. 
Rulved, ct. d. f. f. Kulbrænde. Kul: 
vogn, en. B. hvorpaa Kul føres i Tønder 
el. Sætte. Kulværf, et. B. hvor der 
brydes Steenkul, Gteentulsværf. 

Kuld, et. pl. d. ſ. (Sv. Kull.) 1. Af⸗ 
kom af famme Xgteſtab. (ſ. Harkuld,) 
To Kuld Born. Boen af forſte K. At 
lyſe cen i Kuld og Kion 3: erklære fit uægte 
Barn f. ægte og lovlig Arving. . (Deraf: 
Fuldlyfe, v. a. 2. og Buldlysning, en. Lan⸗ 
geb. A. Usſings Anm. til Tingẽretten. IL. 
164. "Det Fuldlyfte Glegfredbarn.” ſam⸗ 
meftebs. I. 186. 190.) 2. hos Dyr:. Pus 
gel, fom fødes cl. udtlœttes paa eengang. 
Grife af set Ruld. Gt KR. Griſe.En So 
var Moder til et talrigt Kuld af Griſe.“. 
E. Gtorm. HEE 

Kuld eller LKulde, en. ud, pl. IJol. 

ed 

Kul⸗ J 



Kulde— Kuldkaſte. 

Kulldi. N. 6, Kulde.] 1. den Egenſtab 
v. et Legeme, at det er koldt, fordi dets 
Barmeſtof er bunden el. i ringe Mængde. 
Vandets, Jernets R. (ifær absol. om Pufs 
tens K.) En flærf, fiteng,”glennemtræds 
ende K. At kunne godt taale Kulden. 
ulden ſtrenges, tager til. At ligget Kulden 

3: i et koldt Værelfe. (Kuld læfes overalt i 
vore Bibeloverſ. og lældre ØÉr.) 2. den Føs 
lelſe I det menneſtel. Legeme, ſom Formindſt⸗ 
ning af den naturl. Barme frembringer, 
At zuſe, fKlælve af K. At faae Kulden 
efter Heden (I Feber.) 3. Forkolelſe. At 
være fuld af K. i Kroppen. Snue og Kuld. 
4. figurl. Mangel paa levende Folelſer 
Gindsbevergelſer; Rolighed i Sindet. 
modtage cen m. Kulde. Med R. gik han 

Dodsfaren i Mode.“ Med fremmed Kulde 
giengielder Verden tidt det varme Bryſt.“ E 
Seiberg. ”Misundelfe og Kulde imellem 

de fotitiellige Gtænder taber fig i fælles 

— 

de 

Maaſtee af 

benene 

Borgerfolelſe.“ Engelst. = a) Ruldegrad, 
en. pl.- er. et vift Maal p. Kulden efter 
Graderne p. en Varmemaaler (et Thermo⸗ 
meter.) Under denne X. fryſer Avegſolvet. 
Kuldegyfen el. Kuldegysning, en. Syfen, 
frembragt v. en —* af Kulde i Krops 
pen; Febergyſen. hb) Ruldfriffning, en. 
Forandringen i Veiret, gaar det føer imel⸗ 
lem Froften , denne derved bliver flærs 
kere. ——8 forfroſſen, ſtiv af 
Kulde.“ kuldſtier, adj. [Maaſtee af Jel. 
skiarr, fly; haftig lobende.] ſom let frys 
fer, ſom taaler liden Kulde. Kuldſkiær⸗ 
hed, en. ud. pl. (angebek.) Fuldflaae, 
v.2.3, borttage den meſte Kulde, celler en. 
Deel af ſamme, fra noget, (meft i pass. 
og partic.) At lade Øllet Fuldflaces inden 
man drikker det. Kuldſlagen Melt, Kuld⸗ 
fot, en, Forkolelſe. (Kangeb.) kuldſvie, 
va. om en pludſelig Kuldes Virkning p. 
Cæd og Urter, Ruldfoeden Sed. (8.8.D.) 

Kuldet ell. Rullet, adj. [Gv. kyllig. 

porn. En kuldet Ko. — Sicidnere: faldet. 
kuldet Iſſe.“ Det ev vel, at Stakke ft 
Hale og kuldet Ko Horn.” Ordſpr. 

el. Talemaade om den, ſom truer og gior 
vred. ”Den Fullede Greve” var den 

Brev Geerts Øgenavn. — figur. 
En. Fuller Kirke >: fom ev uten Taarn. 
Et kullet Taarn, fom intet Spiir har. 

Kuldkaſte, v. a. 1. [f. det forældede: 
Kuld, Iſſe, Top.] 1. egentl. kaſte oms 
kuld, omfiytte. ("fan kuldkaſtede fig m. 
Heſten i Havet.” AX. 6. Vedel.) ”Da forſt 
ryſter ben Jordens Grundvolde og kuldka⸗ 
fler Glæder og ſtolte Paladſer.“ Birkner. 
2. br. det ifær figurl. for: gisre fil intet, 
ophæve, omſtyrte. At kuldkaſte et Teſta⸗ 
mente, Gavebrev; kuldkaſte en Plan, en 
Re 
kul 

NA 

a 

aAſte; men alle ſtulle holde Vedtægt.” 

" 624. 

en Lyffe, fom din Fiende felv 

3 

uld, vertex.] ſom er uden p 

fering. ”Det maa el en Nabo eller fo 5 
> Fuller, ad, "om Defor, drer Sub. 

Kuldkaſte — Kaller. 

D. €ov. IN. 13. 31. "Sande der esfal 
noget, ſom med eet FaldFaftede alls få: 
antagne Regler.” Sneed. ꝰ Hpad hist 

Evald. — Deraf: Kuldf 
befa ſur 

KRuldlyſe, v. a.2. (£ J si u V. 2, ARAB. (2. 
under LA Afkom. ⸗ 

Kuldſeile, v. n. 1. (har.) ſeile ſaale 
at Zartsølet kaſtes om cl. Baaden Taste 
fætte til i rum Ss. fan havde mar fa: 
ſeilet. (Sfibet Tuldfeilede, kangeb.) Cir 
nere ſom v.a. At kuldſeile et Skib > ia 
det i Sent, ſeile p. et Stib, ſae ide 
liſer. ( Moth.) — Deraf: Ruldedisg. a 

ule, en. pl. - r. (Sv. Kuh, ( 

Kuyl N. S. Kuble,) ct ſtort Hut i 
under Jorden; en Fordhæle (ifær fem c 
opfaftet ved Konſt.) At grave, folie «2 
n Skarnkule, Rakkerkule. &n Lessku 

(Dan. 6.6.) »J have giort mit Han - 
en Roverkule.“ Matth. 23.13. = De: 
kuulgrave ef. kule v. a. grae OG 
Jord dybt, og ſaaledes at Greztere sn 

ræsrødder komme til at vende ogst 4 
bedæftes med et Jordlag for ef rss 
Deraf: Kuulgravning, én. — Bulrps 
ver, en, den, fom graver Kuler. (0) 
Rulemøg, et. Bøg, Sisdning, fæ: 
famlet i Kuler og cefra udføres. 

ule, v.2.94. Bedgrave i Jo ia 
Kule. At kule et Aadjei. eden, 
Rule, et. ISel. Kala.] en frig, fæ 

gende Vind: en Veirfule, Kutiug 
Rule, v.n.1. (har.) tage pan at klak 

ftærtt, ”Det begyndte tillige at Fule fa 
ftærtt, at de danfke Skibe bleve adføret." 
Wandal. "Fsr-Stormen atter Fulex = 
Norden.” Evald. Det begynder at Fals m. 
En frie, Fulende Vlad. — Ruling, a 
d. f. fe Kule. J Sard. en haſtig ogforee 
Vind, en Stormbyge. Bi gt en Sert I. 
Den X. åt — over. Naar frie Iz 
ing gunftig folier, jeg munter Bølgervggt 
lle,” G. Frimanz; — RKtlcveir, £ 

uroligt Beir med Stormbuger. ( ) 
Kult, en. 1. Strube, Spiferer, 

2. faamegen Bædøte, fom p. efngang ide 
ges iglennem Svælget. At tage en sn ÅL. 
(dagl. Tale.) = Deraf: Fulke, v. 2. fest 
flydende Ting (iſer m. Henfha til fon, 
hvormed det ſteer.) At Fulfe af Flak 
At Fulle £ fig. (£angeb.) og: v.n 
— —A Ting, Bast KR 

aſtighes fvælget. et Fulfce i bend 

. Ruller, en. ef. Gu 
Ficflægten. Gadus Ae —— d 

2. uller, en. ud. P (. getfer] ud 
Heſteſygdom, der Setaaer enten i et Gøg 
Raſeri, ell. i en file Deßgheo 

bed): til —— Zungafin * 
en' kile 



Kullerſtald — Kun. 

lerſtald, en. Stald, hvor kullerſte He⸗ 
ættes afſondrede. kulre, v.n. yttre 
n tdl Kuller, . 
umme, en. pl.-r. IN. S. Kumme.] 
En dyb, rund Skaal. Kummer af 
fral,” Bagg. N. Klim. (f. Spelkum. 
rt Kar af ſamme Stiktelſe, Hær til at 
le Vandet fra en Poſt cl. et Springvand 
udfang, Vandkam.) SEE 
ummen, en. ud. pl. [A. Ø. Cyman. 
cummin,] en: beflendt indenlandſt 
nte, af fed og krydret Smag; it. Plan⸗ 
&rø. Carum carvi, = Kummen-⸗ 

ndeviin, et. B. fat p. Summen, eller 
ſleret anden Gangm. Kummen. Kum⸗ 
have, en. Plads I en Have el. Mark, 
Kummen er faaet. — Kummens-⸗ 
gle, en. Et Slags bagte Kringler, ſom 
fter koges og beftrøeg med Kummen. 
iummer, en. tid. pl. [et tydſt Ord.] en 
»avende Corg; Græmmelfe, Bedrovelſe. 
ed Kummer ſtalt du dig deraf nære alle 
Livsdage.“ 1Moſeb. 3. 17. (Bib. 1530, 
ledes 8.16, hvor de nyere Overf. have 
rigtigere; ”Du ſtal føde Børn m. Smer⸗ 
') Som v. Ilden Guld, v. Rummer 
nden prøves.” F.Guldd. "Med Sfiælven 
nu den Ulykkelige imellem Livets Fryd" 
Dodens Rummer.” Heiberg. ”Og ſtien⸗ 
mig- fin Glædes og fin Kummers 

1ad.”” Ohlenſchl. "Rummer gier klein⸗ 
Mig.” Ordſpr. ”Xummer frembringes 
Foreſtillingen bagde om nærværende og 
ommende Onder; det ev en dyb Bedro⸗ 
ſe, forenet m. ſtor Befymring.” Muͤl⸗ 
— Fummerblandet, adj. ſorgblandet. 
ummerblandet Fryd.” Bagg. . Fums 
fri, adj. fom er fri f. Kummer; forgs 
(Rahb.) kummerfuld, adj. fom hav 

jen Sorg, Modgang, Græmmelfe; ſorg⸗ 
. Fummerles, ad). d. f. f. kummerfri. 
in Zid han vilde da — henleve kum⸗ 
les og uden al Umage,” Bording. 
nmerfaaret, adj. v. poet. angrebet af 
g ell. dyd Summer og Borg. ””Bi græde 
lummerfaaret Bryſt. Pram. = kum⸗ 
lig, adj. og adv. (tydſt.) uſſel, hoiſt 
delig og trangt. Et kummerligt Udtoms 
.… Ar nære fig kummerligt, leve kum⸗ 
tigt. "Blandt flarpe Zorne — mag 
fen blomſtre kummerlig.“ Bording. 
Kun, adv. ſivf. —* udtrykker i Alm. 
Udelukkelſe ell. Indſtrenkning: 1. en ab⸗ 
at Udelukkelſe af alle andre Ting, undta⸗ 
iden, mak nævner (blot, bare.) pan gior 
"Tun af Frygt. Jeg eler Fun (ikke meer 
d) een sdaler. Jeg var der Fun cikke 
ere end) cen Gang. Glor det Fun denne 
! Gang, Kun (ingen anden end) den ér 
kelig, der ikke higer efter at være det. 
Udelukkelſe med Bibegreb (relativ Ind⸗ 
ænfning.) a) om en utilſtrakkelig Stor⸗ 
fe, et foͤr ringe Antal, en for liden 

Dante Ordbog. I. 
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Kun — Kundſtab. 

Mængde, Verdi, m. m. 
Stykker. Gan er Fun ferten Aar fan cv 
endnu Fun en Begynder. Jeg fif Fun halv 
Betaling. b) Indſtrænkning af noget fore⸗ 
gaaende; en Betingelfe (ifær efter men ell. 
døg.) fan tillod ham at gåac ud; men - 
(dog) Fun midt om" Dagen. 3. en Ind⸗ 
ſtrenkning, der forftærfer Begrebet. Det 
bliver Fun værre deraf (3: fan itfe andet 
end blive.) Naar fun (blot) det mindſte 
rører fig. 4. et Slags bekymret Onſte, en 
beſteden Tvivl. Bilde han Fun denne Gang 
være foielig! Derſom han Fun ci bliver 
vred! Jeg mente, ſyntes Fun faa, Jeg 
veed Fun iffe, om en ſaadan Rettighed er 

Der er Fun fø 

billig. (Ligeledes, med at efter: si modo. 
Jeg vil tillade det; Fun at Ingen faa mis⸗ 
bruger denne Frihed! "Den, fom forfætlig 
fan overtræde en enefte af Herrens Befas 
lingen, han maa kunne overtræde dem alle 
ikkun at han føler Felftelfe dertil.” Bafth.) ” 
5. en Tilladelſe, tfær m. Ligegyldiyhed, £ 
Vrede, eller m. en Trudſel. Saa Fun din 
Vet. Lad ham fun fomme, om han tør! 

Kund,adj. n. kundt. aabenbar bekiendt, 
vitterlig. (forældet. Hvitf.)— Heraf: Funds 
bår, adj. d. f. f. Fund. At gisre noget 
kundbart. En kundbar Gag. Kundbar⸗ 
hed, en. ud. pl. (I. Baden.) — kundgiore, 
va.3. gisre kundbart, vitterligt; beklendt⸗ 
gtere, give Oplysning om. At kundgiore 
en Befaling, kundgiore noget for Folket. 
»Himmelen uden Sprog fundgier hans 
Kræfter.” Arreboe. »Sieldne Jerkegn ſnart 
kundgior en Helgens Død.” P. O. Fris 
mann. Hvor hans Gierninger blive Funds 
giorte,” Mynſter. — Kundgierelſe, en. 1. 
den Samling at kundgiere noget. ”Fire 
Dage, p. hvilke Folket, uden nogen Rund: 
gierelfe, kom fammen.” O. Guldb. 2. et 
Skrift, hvori noget kundgisres. En K. af 
Dvrigheden. En ſtriftlig Kundgjorelſe. 

Runde, en. [T. der gundej en Pers 
fon, der ſœodvanligen handler med -en vis 
Kisbmand, fader arbeide hos en Haand⸗ 
værfsmand, ell. overhovedet jævnligen giver 
cen Penge at fortiene; i Forholdet til den 
ſidſte. Han er cen af mine Kunder. En 
ny Runde. (I Taleſpr. og dagl. Tale.) 

Kundſtab, em. —8 1. Klendſtab til 
Perſoner, Bekien gab. (A. S. Vedel.) 
” Gan havde megen Kundſtab m. Greven.” 
P. Clauſſen. ”Xt tomme i K. med cen.” - 
Colding. (Ordeté oprindelige, men nu fors 
"ældede Bemarkelſe.) 2. Efterretning. At 
bringe, give, indhente K om en Sag. 
3. Kiendſtab til Ting, det, at kiende, vide, 
have erfaret, lært noget. At have xX. i en 
Ting. (J ældre Skr. Kundſtab paa noget.” 
”HSan haver givet mig en fand —*— 
paa alle Ting, fom ere til.” Viisd. Bog. 
7. 17.) — ”Rundffab har man, naar man 
veed noget, naar man har lært og erfaret 

(40) 

hm] 
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Kundſtab — Kunne. 

noget. Det, fom cen veed af fortælle om 
en vis Ting, det er hans Kundſtab' (om 
denne Ting.) Sporon. Hiſtoriſt Kundſtab 
om noget. Sprogkundſtab, Verdenskund⸗ 

ab, Naturkundſtab. (jvf. Indſigt, Kyn⸗ 
dighed, Videnſtab.) En Mand af mange, af 
ftore, af grundige Kundſtaber. (Man figer 
derimod ikke: en Mand af Rundſtab; 
men: en Mand af Crfaring.) 4. Vidness 
Byrd. ”Præfternes Bundffaber,” D. Lov. 
En Saandværfsfvende K. >: hans Vid⸗ 

nesbyrd fra Gauget. 5. Speiden. At gaae 
paa Rundffab. (kLangeb.) At ſtikke cen ud 
p. Rundffab, A. 6. Vedel. (forældet; lige⸗ 
fom Subſtant. en Kundſtfaber, Speider.) 
— Kundftkabsdrift, en. Drift til at ers 
hverve fig Kundſtaber. (Mynſter.) Kund⸗ 
absfrugt, en. Frugt, Virkning af K. 

(Øflenføl.) kund abøg is, adj. mes 
get begierlig efter Kundſtab. (Evald, Skr. 
8 348.) Kundſtabsmand, en.” den, 
fom gaaer ud paa Kundſkab (5); en Spel: 
der. »Han holdt Kundſtabbsmend rundt 
omkring p. Landet”. Maling. Kund⸗ 
flabsvæfen, et. hvad der hører til Kund⸗ 
ſtab i Alm. eller i et vift entelt Fag. Det 

: Lærde Rundflabsvæfen. — ' 
Kunne, v.n. (intrans.) jeg Fan (vi Fan 

ell. kunne; det fidſte ikkun i Skriftſproget.) 
imp. kunde; part. kunnet. (har.) Isl. 
kunna.] A. 1. i Alm. have Evne, Mulighed 
til, formaae. (Ogſaa om livloſe Gienſtande.) 
Jeg vil gage faa langt jeg kan.“ Altid bare 

. de meft, ſom bedſt kunde.“ Kampmann. 
Den Steen, man el Fan løfte, mga man 
lade ligge. Hvad een ikke Fan, det kunne 
flere” ”Mod dem din Vælde intet Fan.” 

- 6. Staffeldt. Jeg har kunnet giore det, 
da jeg var yngre. At ville er eet, at kunne 
et andet. Det Fan vel (fee. Det Funde vel 

- træffe fig. Det, fom Fan ſtee, ev muligt, 
1 Loftet Fan nu ikke falde ned. (Ogfaa om 
"den Evne, man forudfætter fom mulig. 
Lan kunde have været her for fænge ſiden. 
Det kunde jeg have fagt dem.) 2.1 6ærd, 
a) være i Stand fil, være dygtig til, have 
Fardighed i noget. Drengen begynder at 

nne lœſe. Gan Fan godt ride, dandſe, 
tale Franſt. b) have juridig cl. moralſt 
Evne, ikke hindres, tilbageholde ved Ret 
TIL. Pligt. (fædvanl. f negtende Sætninger.) 
Det Fan Ingen forbyde mig. Det er en 
Rettighed, ſom Ingen Fan giore mig ſtri⸗ 
dig. Saaledes Fan ert retſtaffen Mand ikke 

handle. Man Fan ikke fordre meer af ham. 
Den, fom Fan taale en ſaadan Spot, har 
liden Xresfolelſe. Jan kunde ikke (gisre) 
andet, Jeg kunde ifte andet end gaae hen 
til ham 3: der var en Nødvendighed i. 
c) have £ov fil; være befsiet til. ved en 
Tilladelſe. Man Fan (tør) vel fee vaa 
hende, uden at fornærme hende. gan Fan 
gage naar han vil. For mig Fan (mag) .Kurvrarbelde, 
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-timmer, man frier til, 

uune — Kurvefing, 

han komme der faa tidt han dil. (Dyk 
naar man ligeſom paalægger cen segl 
Du Fan glerne fige ham, of x. Al 
troe mig, han er ikke din Ven.) B.rx 
tiende, forftaae, have Kundgab om, ta 

lært. (f. ovenfov 2. 2.) At Runne Sidi 
Latin, Todſt (forſtage det; uten derfet ð 
tid at kunne tale det.) Dette Bun i: 
meget for fin Alder. Det har jeg fred 
fiden jeg var et Barn. At kunne (fc 
noget udenad. Drengen Fundeittefas 

uppel, en. pl. Kupler. 3eg, 
fom en hunl Halrkugle, eller somre 
denne Skikkelſe; Htelmreg, Sugleboxizit 

Rurfyrfte, en. f. & . | 
Kure, v. n.1. [J6l. kyrr, rolig; Km 

Ro; kuca, ligge Ro.] holde fgi 5 
hed. At fidde hiemme og kure. (Kc. 
Hønen kurer over fine Kyllinget. "de 
fom en Gene p. Xg ell. Kylling.” ier:- 
hare. Colding. (Heraf ogfan det fora 
n. s. Kure, en Vægter, udfat Bast | 
D. Riimkron. Arreboe. Deracm. 42) 

Kurre, en. pl.-r. Knude, ujævlå 
En RK. paa Traaden. Wor Lid hd: 
Kurrer af Saad og af Frngt.” Bagge 
(At Furre, v. n. faae Taurter. ran 
kurrer. Langebek.) 

Kurre, v. n. 1. (bhar.) [I. gituꝝ 
om Duernes egne Lyd, ”Ese den Ex 
Turteldue Furrende p. Grenen faar. å 
£. Gelderg. (Digte. 1819. &. 24.) - for: 

urren, en. Duernes Kurren. i 
Rurv.en.pl.e. [JS Kort. 2.6. Lr 

et Giemſel, flettet af Riis, Strae, 6n:G 
eN. desl., med el. uden Baag. At bin, k” 
Kurve. En Brændefurv, Brodkuro 
defurv, Madkurv, Vafickurv, m.f £ 
faae Kurven >: fane Afflag af et dos 

At give cor år: 
ven, give en Frier Vel, — Kuweca 
et. flettet Arbeide, ſaaledes, fon cm? 
getigt t. Kurve. Rurvearbeidet pe fø 

urvebinder, en. Kurvemager. åre 
brø, en. Bro, af Riisknipper el. Fub 
fom kaſtes over Grave cl. Moradfer Mt 
Turvefading, en. Fading el, Dvatds 
en Bogn af Kurvearbeld, | Emdh 
en, En F. med Overtræk, flettet —* 
cl. tynde Vidier, for at bevare den frt 
ſlaaes i Stykker. etning. & 
Gierningen at flette Kurve. 
ter, en. Kurvemager. (Ingem.) rv 
hank, en. Gant til at bære m mM) 
Kurvekram, en. alleflags gunmpt 
bede.  Rurvemaatte, en, Sek 
af Kurvearbeide. K fe * 
ſom gisr Kurve til Ealg. 
Et Diletræ, Hvis get * Kuren Scene i 

urvo g e ' 

—* — *— Qvifte, ſom 
en Olufſen.) n. 
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Kurdeſting — Kyndelmiſſe. 627 

Fig Syening, der ligner Fletning. At 
vie Linned med Kurveſting. (RB. é.9.) 
rvevogn, en. V. med Kurvefading. 
f. Siællevogn.) Rurvevugge, en. 
ſom heel 'er af Kurvearbcide. — Kurv⸗ 
dB. en. Caameget der gaaer i en Kurv. 
Kurvfuld Ho. 

Kuſfe, v:a. 1. ſaf kue.] bringe til at 
ze ell. holde fig rolig (f. Er. en pund); 
aa figur. for: Ene, tvinge til Lydighed. 
Talc.) ”Koner, der ikkte mere lade dem 
Fe efter urimelige Mends Godtbefin⸗ 
ide.“ Rahb. (D. Tilſt. XI. 320.) 
Kutter, en. pl, - e. IE. Cutter.] Et 
ags fmaae, tomaſtede, letſeilende Krigs⸗ 
'e. 
Kutting, en, pl. ser. en liden Tønde 
Bimpel (til Brændeviin) i det mindſte 
a 4 Potter. (8. 6.9.) ' 
K uulgrave, v.a. f. Rule. 
Kur,en. pl.-er. [Z. der Kur.] 
t Biergdærf, en Grubelod. 
Rydff, adj. (I. feufch. Holl. kuisch; 
stus. Egentl. maaſtee reen. jvf. H. kui- 
hen, åt tenfe,] afholden, maadeholden 
it tilfredsſtille Kiensdriften. (f. blufærs 
g, tugtig, arbae.) = Kydføhed ; en. 
te pl. den Egenſtab, at være kyoſt.“ De 
aatte gifte fig, naar Nogen iffe havde 
ydſtheds Gaver,” Coldings K. Hiſtor. 
Kydſkhed taldes Sadeligheden I Kiens⸗ 
tholdet, m. Henſynt. den moralſte Kraft 
rviſer fig i at beherſte Kionsdriften.“ 
Biller. (jvf. Blufærdighed, Tugtighed.) 
Kyle, v.a.1. kaſte, ifær m. en ftært, 
Adſom Fart. At kyle noget ud af Vinduct. 
Kylling, en. pl.-er. (IJel. Kyklingr ] 
ngen af en Hone. En Øanefylling, Hone⸗ 
ing. At udruge Kyllinger. = Kyllin⸗ 
bræt, et. B. med fmaa Huller, hvori 
vllinger gives Vand og Xde. RKyllins 
ebuur, et. B. hvorunder Kyollinger under⸗ 
den opfødes imedens de ere ſnaa. Ryl⸗ 
ngehone cl. Kyllinghone, en. V. ſom 
ar en Flok Kyllinger. Kyllingemad, 
te Gryn cl. Grød, ſom gives ſpede Kyl⸗ 
nger at æde. (Moth.) Xyllingeforg, 
u. tinge, ubetydelig Sorg. RKyllingetid, 
ne den Fid paa Aaret, da Kyllinger iſcer 
lete at udlægges. ” - 
Kynde, en. ud. pl. 1. Kundſtab, Indfigt, 

tyndighed. ”Gandfigende Kynde.” Bagg. 
.Beklendtſtab. At fomme i Kynde m. cen. 
forældet, ligeſom flere andre Bemarkelſer, 
safom : —9 Charakteer; Skik, Gædvane. 

en Part 

. S. Vedel. 
Kynde, v. a. 2. give tilkiende, forkynde 

ſom nu bruges.) "Dommeren ſtal kynde 
lam fredløs.” Hvitſeldt. 
Tyndeimiſſe, en. [af Jol. Kyndill, evs.] 

n Feſidag i den catholſte Kirke (d. 2 Fe⸗ 
rxuar), da Lyé til Brug i Kirkerne og ved 
Dptog indviedes. — Kyndelmiſſeknude, 

Kondelmiſſ e — Kpſſeſyg. 

hos Almnen: ſtreng Froſt, ſom undertiben 
indfalder ved Kyndelmiſſetid. 

Kynder, n.s. pl. ſmertefulde Forvars⸗ 
ler hos den fødende Qvinde; Beer. (Moth. 
Saxtorph) 

Kyndig, adj. IJél. Knnnugr, bekiendt; 
kyndugr, liſtig.) 1. ſom har Kundſtab 
om, Indfigt i en Ting, er vel bekiendt 
med; forfaren. ”Ved Kunbſtab er en Mand . 
kyndig; en kyndig Mand ér den, ſom be⸗ 
dder Kundſtab.Sporon. At være kyndig 
en Videnſtab, i Lov og Net. Deraf: 

krigekyndig fonftfyndig, [ovfyndig, naturs 
kyndig, ſprogkyndig, fetyndig, m. fl. 2. 
beftendt, kundbar. En kyndig Gag. Det 
er landfyndigt 2: bekiendt over alt Landet. 
(Moth.) = Xyndighed, en. den Egenſtab, 
at være fyndig; Forſarenhed. 

Kynding, en. pl.-e. den, fom man har 
Kiendſtab til;-en Bekiendt. ”De ledte efter 
ham iblandt Slegtinge og BRyndinge.” 
Luc. 2. 44. ( Tauſſen. pl. Kyndinger. B. 
Zhott. I. 93.) TT 

Kype, en, pl.-r. En flor Kiedel til 
Uldfarvning; en Blaafarvekiedel. 

Kyper, en. pl.-e. IN. S. Kuͤper.] en 

Svend hos Vüntappere, ſom forftaaer at, 
tappe og omgaaes m. Vine; en Viinkyper. 

Kyrads eller Ayras, en. pl.-er, -ſer. 
[2. Kuüraſſe. Fr. cuirace.] et fars" 
niſt, Broſtpandſer (af Jern eller Læder.) 
Deraf: RKyraſſeer el. Kyrafferer, en. Ryts 
fer med Harniſt, ſom hører til det foære 
Rytteri. Vyraſſeerheſt, Kyraſſeerregi⸗ 
ment, o. fi. 
Bye, et. pl. d. f. [X. 6. Coss. E. Kis. 

T. Kufs.] et Zryf med Munden paa et 
Legeme, ifær paa en Andens Mund, At 
byde, give cen et Bys. (f. kyſſe.) 

yſe, en. pl. - rv. [af uvis Oprindelfe.] 
en ftor fremftaaende (i Alm. fort) Avin⸗ 
dehætte, (lig en Fruentimmerhat, hvis Pul 
og Stygge gaae i eet. 

RKyſe, v.a. kos. (fleldnere: Fyfede, V. 
S. O. ?fte Bazgeſen.) kyſet. [ivf. det 
gl. Sv. Kuse, 2: hos Ihre.] ſtramme, 
giore ræd, fætte Skræk i. ”Dereg Henfigt 
ev ikke faa meget at Fyfe de Mægtige ſeld, 
fom at opægge Mængden imod dem.” Rahb. 
At kyſe Inve bort. ”Den kyſes el fra Los 
vens Biftand bort.” Rein. At Fyfe'een fra 
noget, "FJ Stedet for af lyfe dem fra Ars 
beidſomhed v. Haardhed og Tvang.” Kamp⸗ 
mann. pan lod fig kyſe Forſtrakke.) 

Kyſſe, v.a.1. give Kys, trykke Mun⸗ 
den p. noget, ſerdeles p. en andens Mund. 
At kyſſe cen paa Haanden, paa Mun—⸗ 
den, paa Kinden. Han hffede hendes 
Haand, At kyſſe Pavens Fod. — Der⸗ 
af: Ryffen, en. ud. pl. = Fyffefiær, kyſſe⸗ 
lyften, adj. fom er meget for at kyſſe. 
KRyſſeleg, en. Juleleg, hvori der kyſſes. 
(eangebek.) Byffelyjt, en. Attraa efter 

(40) 



Kyſſeſyg — Kæmme. i 

kyſſeſyg, adj. meget kyſſelyſten. 
* es, v. n. pass. fyffe hinanden; De 
Fyffedes da de fagde hinanden farvel. 

yſt, en. pl.-er. IT. Kuͤſte. E. Coast. 
M. A. Lat. costa,] den Deel af et Land, 
der ſtrekker fig langs m. Havet; Sokant. 
(Ved Ryſt forſtages dog ofte ikke blot 
Strand eller Strandbred, men tillige en 
Deel af det tilgrændfende Land.) "Ryften 
gaaer hoiere op i Landet, end Strands 
bredden, og fænfes mere i fin Udftræfning, 
end btot i fit Forhold til Havet.” Muͤller. 
At gaae i Land p. en K. At feile lange m. 
Koſterne.“ Paa Danmarks minderige Kyſt 
ſpaae Farer felv fun Roes og Lyft.” Evald. 
= Ryſtbaad, en. B. ſom bruges til at 
feile langs ad, cell, I Nærheden af Kyſter. 
Kyſthefalingsmand, en. Anfører f. Kyſt⸗ 
værnet.  Kyftfarer, en. et lider Fartei, 
fom <ifær bruges til Kyſtfart. (I Serd. ét 
Skib der farer p. Kyſten Guinea.) Ryſt⸗ 
fart, en. Seiladé— langs m. ét Lands Kys 
ſter. VRyſtfiſteri, et. F. ſom drives i 
Nærheden af Kyſterne. yſthandel, en. 
O. ſom drives p. et Lands Kyſter, ell. v. Kyſt⸗ 
fart. Kyſtladning, en. Skibsladning, 
ſom indtaget p. en Kyſt. Ryſtland, et. 
Et ſmalt Land, der, i en betydelig Længde 
paq den ene Side grændfer til Havet, og 
ligefom blot beftaaer af Kyfter. ”Hvor der 
tales om Kyſten Guinea, el. den malabas 
riſte Kyſt, der menes Kyſtlande.“ Nord. 

TZidsſtr. III, 70. RXyſtmilits, en, f. Kyſt⸗ 
værn, 2. Kyſtſeilads, en. Kyſtfart. 
Kyſt, ad, en. Stad, ſom ligger enten lige 
ved Strandbrebden, eller I Nærheden af 
denne, iffe” meget hoit oppe i Landet. 

at kyſſe. 

Kyſtſtrækning, en. En vis Deel, Strek⸗ 
ning af et Lande Kyſter. Byfttog, et, 
Sotog langs m. en Kyſt.  Xyftvagt, en. 
V. ſom fætteé langs m. Kyſterne; Strand⸗ 
vagt. Kyſtvogter, en, den, ſom er fat t. 
at vogte en Kyft "mod fiendtligt Anfald. 
Kyftværn, et. 1. i Alm, det, fom hører t. 
Kyſters Forfvar mod Angreb fra Sofiden. 
"At anlægge Skandſer til K.z fætte Kyſt⸗ 
værnet i god Stand. 2. iGærd. væbnede 
Fur, fom ere beftemte til at forfvare Kys 
ſterne. At anføre Kyſtvæernet. (f. Landes 
værn.) ' 

Kyvle, v. a. ſ. kyle. 
23 ſ. Fiævle. N 

Kalve, v. n. 1. (af Kalv.) føde en 
Kalv. Koen har Fælver idag. — Kalve⸗ 
tid, en. Tiden, naar en Ko fælver. 
Kemme, v.a.1. [af Kam.] -vrede med 

en Kam. At Fæmme fit gaar. At rede 
Haaret (m, en aaben Kam, Redekam) og 
fiden kemme det (m. en tæt Kam, Kæms 
mekam.) At Fæmme SHeftens Man. At 
kamme Uld. At Fæmme fin Pidſt ud. —, 
Deraf: Ræmmen, Zrin en, Kem⸗ 

i miekam, en. K, hdis Zænder fidde ganſte tæt. 

is 
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sing.) er ufædvanlig. 

en. Kæmpeé Natur, Egenſtab. 6ku. 

vdigt 

Kæmner — SKæmpeffrid. 

Kemner, en. pl.—e. [Xf det A. Kinn 
rer, M. A. Cat, camerarios] en Gr 
mand, der har Døfon m. riffe offent 
private Kaffer, og fører Kegnffab over 
me; færdeles t flørre Stader, våd vix 
Toldſteder, eler ved én fyrſtelig Peri 
Hofſtat. Kiobenhavns Kæmper. (rf. 
Lov. III, 5, 1.y Kæmner Cogfaa 
rerer) ved Oreſunde Toſdbod. — das 
Kæmnerembede, Kæmnerkaſſe, Bc 
regnſtab. — Ræmneri, d. f. f. Samme 
regnſtab. (D. Lov.) 
Kæmpe, en. pl.-r. [JS Kappi. Kez- 

pa] 1, en Stridésmand, Helt. Ceres) 
en af Evald brugte Form BDæmpe ; 

2. et Mennci 2 
meer end almindelig Storrciſe; ca Son 
— Denne Bemerkelſe (ſon ogs 
nder Sted | mange Sammenſatriez. 

hvor Ordet har adjectivijt Betyoning 
Er. Kempefod, Kem d, Krrz 
oide, Ræmpeffridr, Ræmpejterrelje, +. 
) er den meft brugelige. = dæmper 

men faſt af K.“ Ohleuſchl. ræs 
billede, et. B. i Kæmpefterrelfe, ole 
Billede; Colos. (kangeb.) Bæmpesk. 
en. ſteenſat Jordhoi, hvori man i Oldtite 
begrov Helte og udmærkede Mænd; Kar 
pebel, Kæmpegrav.  BRæmpefolf, d. E 
Folk af Kemper; figurt. et tappet, mær 

Folk. ”CEt herligt, trofaft, tareat 
Ræmpefolt,” Ohlenſchl. Dæmpeges, 
en. Gang, fom en Kæmper; figur. ag 
poet. ualmindelig ſtor og mægtig bad 
eler Fremgang. Hor egen Gtiabdøs 
om dne Fodres Kem g." 6.85 
det. Alderdens Herres yj 
Samme. Kaæmpegrav, en. f. Ka ng. 
Keæmpehoi, en. DET Rom e. fæ 
ehei, adj. ualmindelig hei. Be 

bølbe, en.- ualmindelig Legemthoide; o⸗ 
oſſal Hside. Kempekraft, en. tolke 
delig Legemeſtyrke. ER , 
(C. Frimann.) Ræmpeland, et. BR 
beboet af Kamper el. Setter. (Sblesſ 
—— et, Gettab , —— — 

ert. ( Grundtv ii, 
—2 iRlains OM, Skod og Bulle 
dom lligd &. (Langeb) Tampa 
mandigt og ubsiclige od,  Fogs 
muur, en. ualmindelig foær og fært Sam 
kæmpemæsſig, adj. d.f.f. 5 
loſſai. Keæmpeold, en. Gu 
(Grundtv.) Bæmpefal, et 
Kæmper, Helte opholde fg- 
Kæmpefang, en, ,Sæmperije 
Kæmpetind, et. mandig e 
»At bøle faa bet Rærfe 
Grundto.  Xæmpeffare, 
af Kemper. RK 
delig langt Skridt; fynd, f 
umærtet Fremgang i aogtk" 

2?" e. 



Kæmpeflag — Kære. 

ltur. ZXæmpefleg, et. vældigt Slag. 
aae K. Xæmpeflægt, en. læg! 
æmper ell. Helte; Kempecet.Hvilken 
mme, hvilfen Herlig Bæmpeflægt!” 
enſchl. Bæmpeffamme, eng Kæmpes 
.(Ohlenſchl.) Keæmpeſtene, pl. ual⸗ 

—5*— ſtore Stene, ſom findes p. Marken. 
th.) Ræmpeftrid, en. Strid imel⸗ 

h Setter, Kemper. Kampeſtyrke, en. 
empefraft, Fæmpeftært, adj. ualmins 
ig ftært, færk ſom en K. Kæmpes 
rrelfe, en. ualmindelig, coloffal Star⸗ 
fe. Ræmpeftette, en. coloffal Stotte, 
xmpebillede. (Lange5.) Kaempeſund⸗ 
d.en. ualmindelig ſterk og varig Sund⸗ 
db. (Tode.) Xæmpefværd, ct. ualmin⸗ 
lig ftort Sverd; en Kempes Svord. 
æmpetid, ey. pl.-er. den Tid, da Kem⸗ 
r og Jetter, el. vældige Krigsbelte vare als 
indelige; Heltealder; Jettetid. Kæms 
viis, en, Kempers Skik, Maade, Gæds 
ne; Kempeſtik. Bæmpevife, en. 
avn p. de gamle Vangte Folkeviſer. ”De 
imle Ræmpevifer, ſom itkun Klærlighed 
Mod og Troſtab prifer.” Grundtvig. 
æmpevælde, en. mægtig, ufmodftaaelig 
ælde, ”Biv og Naturen I fin Dæmpes 
ælde.” Bagg. Xæmpevært, et. Værf, 
m fræver ualmindelig Kraft, Moie og 
rbeide.  Xæmpeat, en. Kæmpeflægt, 
æmpeftamme. ”En Drot af Ræmpeæt.” 
rundtvig. 
Kæmpe, v.n.1. (har.) Iſ. Kamp.] ſtride, 
gte, prøve Styrke m. cen. At Fæmpe fot fit 
ædreland ; kempe imod Fordom. (Ogfaa 
vt. i Udtrykket: at Fæmpe en Kamp. 
Zubſt. en —5 (Helt, Stridemand), 
m findes hog Evald, og hvoraf Ohlen⸗ 
hlæger har dannet Kemperhaand, Kæm⸗ 
erleg, ev ellers ei brugeligt. 

Keæphoi, adj. (8. 6.0.) f» kiephei. 
KRar, et. pl. d. f. [J6l. Kidrr.] en Sump 
doſe, et ftileftanende Band. -(f.Sadefær. SS &é 

- Kær br. ofteft omet dybere Jordsmon,. 
or Vandſamlingen er ſtorre; Ul ofe om 
vidtloftigere fid Jordſtrekning. Gump 
: baade enhver Vandſamling p. et Sted, 
jor den iffe burde være (Grubeſump, 
felderfump), og d. f. f. Woſe. Morads 
', gierne om et muddret, ſolet Uſsre. = 
ærager, en. Moſeager; eler Ager, ſom 
gger v. et Kær. (Moth.) 
Slags Vildand; Sumpand. Anas pa» 

stris. Xærblomft, en. B. fom vorer 
Moſer. Kerdynd, et. Moſedynd, 
jumpdynd.  Xærgræs, ef. Moſegræs. 
ærjord, en. Moſejord. Kærfiv, et. 
I. d. ſ. Giv, der vore v. Bredden af Kær. 
Kære, v.n.1. (har.) flage, beklage fig, 
age over; anklage. (forældet. A. 6. cea- 
an. 60. kåra.) — Deraf; Karemaal, 
Klage, Klagemaal. 

U 
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Kerand, en. 

— 

Kaerre — Kolle. 

Rærre, en. pl. -v. en liden Vogn; en 
Karre. (f. dette Ord.) 

Rærling, en. f. Biærling. 
KXærv ell. Kærve, en. 9. f. ſ. Skaar, 

Indſnit. (Moth.) jvf. v. Farve, 
Kagemeſter, en. pl.-e. [af Foge.] falde 

tes tilforn en Hofbetienk, der. havde Til⸗ 
fon m. Kiokkenet og Mabens Tillavning; 
ell. en Skaffer v. Bryllupper og hoitidelige 
Maaltider. 

Bel, adj. bruges undertiden (i dagl. 
Tale) for: kolig; og forefommer hos nyere 
Digtere. ”Eders dunkle, milde, Fole Bos. 
Uge ſtille, dybe Sfisd,” Baggeſen. (Danf. 

0 358.) 

Rele, en. ud. pl. [JS Kal.] Luftens 
kalige Beſtaffenhed; en fval Vind, et Vind⸗ 
puſt I Selilene tilſses. (Moth.) ”Veftenvins 
dens Role.” Baggeſen. 

Kele, v. a. 1. [FIél. Læla.] giore fold 
ell. kølig, ſoale. At kole Viin. Det Føler 
Blodet. .afkole.) En kolende Drik, et 
kolende Pulver. — ſigurl. om at formindſte 
heftige Sindsbeveegeiſer. At kole fin Har⸗ 
me, fin Bride, fit Sind. Kicrligheden vil 
not koles. — Roledrit, en. fvalende Drift, 
Svaledrik. Relefad, et. Fad el. Kar, 
hvori noget afkoles; Kolekar. Kolemid⸗ 
del, et. følende Middel. KTolepande, en. 
Pande el. flad Kiedel (f. Ex. i Sukkerſyde⸗ 
rier) hvori noget afkoles. Roleplafter, et. 

- 

og Relefalve, en. kolende Plaſter, Salve. 
leſtok, en. et fort, fladt Kolekar i 

Bryggerier. Woleſpvaber, en. til Skibs: 
en Svaber (Soft) hvormed flænfes Band 

) p. Kanonerne f. af føle dem. . Roletrug, 
et. T. hvori Smedene føle gloende Jern. 
Reletønde, en. (i Brænderiet.) ſ. Svale⸗ 
tønde. Kolevand, et. 8. hvori noget 

afksles; f. Cr. gledet Metal, Ohlenſchl. 
Baldur.) . 

Kelig, adj. noget fold, ſval; fvalende. 
— Deraf: RKalighed, en. ud. pl. Luftens, 
Bærelfets Kolighed. 

Koling, en. 1: Handlingen at føle ell. 
afføle noget. 2. Beſtaffenheden at være 
fol eller fø 
en fagte Bind. (Moth.) . 

1, Kolle, en. Pl. -t. [efter den ældre 
Skrivemaade; Kolver Jel. Kylna.] én Ovn 
med muret Flade, hvorpaa Korn, fom hor 
været lagt i Stob, udbredes for at torre 
og giore det tu Malt v. Hielp af Varmen, 
= & ellebiørn, en. En liden Svælving ni. 
aabne Huller, hvor Nøgen farer ind fra 
Kollersret, for at dæmpe Gniſtorne og Il⸗ 
dene Magt. (Moth. Forordn. 9 Mat 1749.) 

ſ. Biorn, 2.  Fellebrændt, adj. v. kaldes 
det Malt, ſom af for ſtoerk Hede er fvedet 
p. Kollen. (kollebranket.) 
Daren ind t. Kollené Ovn. Rollefiæl, en. 
pl.-e, Bræder m. Huller i, hvorpaa Kornet 
lægget p. Kollen. Kolleflager, pl. Pla⸗ 

& AM 

ligs Svale. (Aftenkoling.) 3. 

Kelledor., en. 

— — — 
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, Kolleflager — 

” f 

der af Kobber ell. Jern, ell. flettede Vi⸗ 
dier, der bruges ſom Kollefiele. KRalle⸗ 
ild, en. Ild af ſtort Brænde under Kol⸗ 
len. Xellemalt, et. M. fom er forret 
paa en Kolle (tt Forſtiel fra.: vindtorret 
Malt og Kakkelovnsmalt.) Reollerer, ct. 
muret Rør, ſom gaaer op fra Ildſtedet til 
Kollebisrnen. kolletorret, adj. v. førret 
paa en Kolle, | 

2. Relle, en. pl. —r. [tilforn Xelve, 
3eL Kylfa.] 1, et Slagvaaden, beftaas 
ende af en fvær Stof, (om bliver tyffere 
mod Ænden, ell, ender fig m. en rundag⸗ 
tig Knub; en Stridskolle. 2. det bagefte 
tykke Been eller Laar af et flagtet Dyr. 
En Dyrekolle, Kalvekolle, Lammekolle. 
== Rellebeen, et. kaldes to Been for pag 
Bryſtet. Ossa claviculæ. (Moth.) kolle⸗ 
dannet, adj. v. i Stikkelſe liig en Kolle. 
Kolledrager, en. den, ſom fører en Strids⸗ 
kolle. ollehoved, et. den tykke Ende 

"ell, Knub p. en Kolle. RKollehug, et. 
Hug, Slag med en Køle. »Kollehug og 
Kandedrik de [vige ikke.“ Ordſpt. (P. AR 

"4 

L. i 

La (farptonet) eller Lod, et. ud. på 

J 
U 

. 

| 

! 
) 

[Jsl. Lod.] 1. fiin Uld; egentl. Vinteruld; 
ell. den Uld, der om Vaaren af fig felv fal⸗ 
der af Faarene. ["Sommeruld kaldes (af 
Almuen) To el. Tou.” Moth.] 2. ”Laad 
kaldes den Uld, der faaes v. Foraarsklip⸗ 
ningen af Faar, fom klippes to Sange om 
Aaret; den ev af mindre Wærdi, end Ul⸗ 
den,” Olufſen. Landoec. 2 udg. 441.- 3. 
fine, uldagtige Haar, f. Er. paa viſſe Frug⸗ 
ter og Planter: Duun p. Sagen. = laad⸗ 
haget, adj. duunhaget. (Moth.) 

adden, adj. ell. lodden, ſom det ofs 
teft rives. pl. laadne el, lodne. [af Saad. 
Isl. lodinn.] befat, bedæffet m. Laad, m. 
flin uld ell. uldagtige Haar; hirsutus. En 
laadden Hue (ſom er beſat med Foervært 
eller Uldſtind.) En laadden pund; laed⸗ 
den p. Kroppen (modfættes glat cl. glat⸗ 
haaret.) "Man ſtal el Alt fvie, fom lods 
Dent er,” Ordſpr. “Hans Hænder vare 
laadne ſom Cfaué.” 1 Mofeb. 27. 23. [3 
Bib. af 1550 rives det lagen (og lyder i 
Almuens Udtale ofte leien;) i ſildigere Bis 
beloverſ. for det meſte laaden og laadne.] 
== Heraf n. s. Kaaddenhed, en. 
Laag et. pl. d. f. [Sét. Lok.] Dæffel, 

Lutte, p. en Daaſe, Xſte, Kruusl, Kiſte 
ell. lignende Ting. Et Kruus m. Solv⸗ 
laag. Kiſtelaag, XEſtelaag, Kandelaag. * 
CLaa bænk, en. Kiftebænt, Slagbenk. 

(Roftgaard,) Caagkande, en. Kande 
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"hører ogſaa til de SÉieldsord, fom ere hl 

é 

— hane. , 

Rolleffaft, et. den Deel af KSE 
ved den føres i Haanden. — 

„esn. VEr Kollehug.“ Kolleſv amp | 
af langagtige Jordſvampe. I 

Kollert, eu. pl-er. (I. Koller. 
Slags Læder⸗Harniſt eller Korade, ct 
rmer, ſom bedættede Bryſt og Nny, | 
brugtee meget tilforn af Rytterit. 

Kolne, v.n. 1. (er.) ſivf. kol og Falk: 
blive fold, afkoles; (flelden; ligeſen 
ny pass. at Folnrs.) »En Nidkiarbed, i: 
ifte kolnede hos ham indtil hans five 
Oieblit.“ Wandal. Mindesm. IL 244. 

Konrog, en. ud. pl. I. 6. Ked 
roof. T. Kienruſs.] et fort Fereck 
fom faaet af den Sod, der fætter 63 is 
nen el. Skorſtenen, hvor fedt Grans cẽ 
Fyrvretræ antændes. (Kanrogodn.) 

Koter, en. pl.-e. ( Tyodſt.) Pm, tt 
ives de almindelige Gaardhande. Or 

r, ſom tidige betegner en Bosc 

tede fra Dyrene." P. T. Muͤller. 

ell. Kruus m. Laag paa, laaglee, så 
fom er uden Laag. (8. S. O.) J 

aage, én. pl.-c. en lider Da (id 
p. en Indhegning.) En £. i Plans 
fet, i Muren. Ga Savelaage. Gu L.id 
Port (fom fan oplukkes, uden at ble: 
ten behøver det.) En £. ved Cidm da 
Port. (Laage faldet ogfaa en Det, |:2 
ev dcelt paa tværs, f. Er. en Staldlec 
ivf. Luge, Lem og Led. i 

L.aan, et. pl.d. f. [JL Lån,] 1.6 
ningen at laane. K. til Brug (como 
datum.) É. til Gie (mutuam.) Ur 
et Caan i Stand, flutte et £., salad 
L.aan i Banken. 2. det fom faonct, !€ 
laante Ting. At gisre (laare bi 
Andre.) ”Éaan ber gaae lydeloſt Ha 
Drofpr. At tilbagebetale éK. betale ab 
Til Laane 9: fom et Laan. It hane seg! 
til Laans. ”Den, ſom tager til ks 
er den Mandø Tiener, ſom udsat. 
Ordſpr. 22. 7. — Icenles, adj, ſon er ln 
Gield; gieldfri. (Øerner.) Leand 
en. den, ſom fager noget fil baans de 
anden; en Laaner. (modf. Udleanere) 
”Fortommer den laante Ting v, far 
gerens Forfcelfe, da er han důgtig et keꝛ 
dertii.“ Schytte. 

Laane VA. 2. [366 luma.)] 1, — 

tage en Andens Flendom, enten få føj 
for en Tid, imod at give den fol tilty 
(Laan til Brug), eil. tif Bydele, lad 

— 



Laane — Laarſtykke. 
⁊ 

se igten (Sctafe) en Ting af ſamme Slagt 
et Bærdt (Laan til Cie.) At laane en 
eſt af een. At laane Penge. Gan laante 
Brod hos Naboen. ”Laant Guld vens 
$ til Bly.“ — ”Man Icaner. fin Ven 
, Eræver fin: Ulven.” Ordſor. — figurni, 
ette lidtrat er laant af (hos) en gams 
et Forfatter, At lagene Huus 3: tage 
d paa en Reife i et fremmdt Huus, for 
ſoge Matteleie, Ly mod Uveir, eller 

el. 2. give en anden: noget til Brug, t. 
tang; laane ud. Jeg laante ham min 
verfiole. ”Ingen piver fig felv noget, 
gejaa lidt fom han laaner fig noget.” B. 
hott. At laane (laane ud) p. Pant. Han 
ar laant mange Penge ud (bort.) (jvf. 
orge, forftræffe,) ”t laane betyder, at 
lingen, enten den ſamme, ell. en ligedan, 
al gives (Udlaaneren) iglenz at borge 
etyder, at den bør engang fiden p. en eũ. 
nden Maade betales. 
oe, 2, — Det hedder derfor: ”Man fan 
orge en Mand et Kruus ØL, medens han 
ritter det.” Ligeledes: ”Gud fan vel børge 
en ct Skielmsſtykke.“ Y. Syvs Ordfpr. 
I. 254.) 3. i dagl. Tale: ræffe cen det, 
an ei fan naae. = Laanebank, en. B. 
wor Penge kunne faaes til Laans mod Hp⸗ 
othek.  Laanegode, et. Ting man hart. 
aans forat bruge, (Moth.) Laanchuus, 
t. Duus, Indretning, hvor Trængende, 
nod Pant og Renter, kunne faae Penge til 
tgané. aaneforn, en. laant Korn til 
Sod eller Spiſe. Kaaneſum, en. den 
Sum Penge, et Laan udgiör. Laane⸗ 
ætning, en. -Gætning, fom tages fra een 
Bidenſtab til Oplysning af en anden. — 
Laaner, en, pl. -e. D. f. f. Laantager. 
Cacr, et. 2 . d. f. [Jél. Lær, Læri.] 

den Deel af. Legemet, ſom er imellem Hof⸗ kn 
ten og Kneet. — At fidde Caaret af cen; 
Talemaade om alt for flittige Beføgere, 
(ler brydſomme Venner. »Saa at de nu, 
———— figer, ere færdige til at 
idde Laaret af 08.” Rahbek. (D. Til: 
ftuer. VI. 420.) »Man maa vel fidde 
fin Ven nær; men dog ei ſidde Caaret 
af ham,” Moth. — Dgfaa om Dyr (f. 
Cr. Lammelsar); flisndt til diffe ogfaa 
haves andre Bencevnelſer. (f. Bov, Kelle, 
Sktinke.) "Kan J ei Forſtiel fee p. Svines 
laar og Laar af Zaar?” Weſſel. — uegentl. 
om det, fom ſtiuler Laarene; f.Er. Bureleer. 
=— Kearbeen, et. Benet, fom forbinder 
often m. Knæet. Caarbov, en. 
Tokke af kaaret. (Hyitf. ſ. Bov.) L aars 
brot, et, et Slagẽ Lyftebrof, Hernia cru- 
ralis. Laarbrud, et. Brud af Laarbe⸗ 
net Laarkrig, en. den Bugt, Huuls 
ning, Krig, ſom Laaret danner m. Bugen; 
Lyſte. É carffinne, en. den Deel af et 
Harniſt, ſom bedæffer Laaret. Laar⸗ 
ſtykke, et. Kiodet af ét flagtet Kreatur, 
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Sporon. (jvf" bes" 

det B 

Laarſterk — Laber. 

fom hører fil Laaret. laarſtærk, ad; 
ftør, før af Saar. laartyk, adj. fom har 
Tyttelfen af et Saar hos Menneſtet. 
CLaaring, en. pl, <er. kaldes den Run⸗ 
ding, et Skib har nedentil, agter paa Si⸗ 
derne; hvoraf de Fartsier, ſom hænge her 
under Jollebomme, kaldes Laaringsfars . 
fører. ' 
" Kaas, en. pl. —e. Eel. Lås.] 11. en 
Indretning af Metal, med Gpændefieder, 
fom tiener til Lukkelſe for Dete, Skabe, 
Kiſter, o. desl., enten ved at ſlaaes faft, 
ell. ved at hænges for i en Krampe (Hœnge⸗ 
laas.) — lukkes op og iv. en Nogie.. 
At fætte for noget. At lukke i Laas. 
»Daren lukkes haardt I Kaas for fandfer 
Mand.” Ordføor (P. Syv. 1. 375.) At holde 
noget under Laas. Det er under Lacs og 
Luffe. ”Findes de Koſter, ſom man haver 
lyft efter, under Bondens Laas.” D. Lov. 
VI. 17.17. Han flog Døren i £. Doren 
er i Laas 3: lukket v. Laaſen. (jvf. Bag: 
Iaas.) 2, Retgab paa et Skydevaaben, 
hvorved Fœngkruddet antændes. Piſtollaas. 
Geværlees. 3. forældet er den figur!. Be⸗ 
merkelſe, hvori Ordet tilforn brugtes i Lovz 
fyndigheden for: endelig Dom og Indfor⸗ 
ſel (Erecution) i Gieldsfager (hvoraf Laa⸗ 
febrev.) = a) Laasblif (ellet CLaaſeblik), 
et. den tynde Plade, hvorpaa Laaſens Dele 
ere anbragte. obue el. Laafebue, 
en. . et Slags tilforn brugelige Buer med 
Laas, hvorved Pilen aftryktes. 
fieder, en. Fieder af ſammenrullet Staal 
inden i en Laas. ang el. La 

for at lukke en Der op eller i. 
frung, en. P. mod Laas for. 
firue, en. Skrue, h 
Delene i ſamme fættes faſt. Laafeſmed, 
en. S. fom ifær, befatter fig med at gisre 
Laafe og Nøgler. Laaſeſom, et. pl. d. f. 
ſmaa 

Laafe, v. 2. og n.1. luffe med Laas; 
fætte Laas for. At laaſe f. fine Giemmer, 
At laaſe å Dør. At laaſe op, laaſe i. 

Lab, en. (forttonet.) pl. Labber. en 
Dyrefod. (færd. om Biornen.) 

Cabe, v.a. 1. [A. S. lapian, ſlikke. 
bringe noget flydende ind £ Munden ved 
Hielp af Zungen; ſobe fom Katten 08 
Lunden. Katten laber Mel, — Deraf: 
Laben, en. ud. d. pl. 

Caber, adj. fagte, ikke ſterk (Somande⸗ 

y 

Caas⸗ 

Em hvormed Laafe ſlaaes faft. . 



Laber — Lade. ”. 632 Lade, 

udtryk om VBinden.) En laber Kuling:' vaaben), med Krud og ffarp Satalas. 
bOoll. labber, fvag.] . Jade en Boſſe, Kanon. Af lade 

Cabſalve, v. a. 1. overſtryge et Skibs (uden) ſtarpt (med Kugle.) Ogfas: 
Cider og andet Tommer i Skibet m. tynd lade en Electriſeermaſtine, ca tuf 
Ticre o. d. (Somandsord.) = Ladebrev, et. Document, ſom 

Labyrinth, sn. pl.-er. vildfom Gang: ves en Skipper p. det, ſom hans Gin« 
Bildgang. — figurl. Vilderede. ”Som ledte det med, ell. en Déel deraf. (Tonnoſſen 
dig iglennem Fryd og Graad, og giennem Leadepenge, pl. P. ſom betales for ar le 

Livets mange Labyrinther,” Rein. Skib. deplads, en. Sted, m. ca 
Lad, adj. (langtonet.) [IIsl.latr. A. S. hvor Skibe fan lægge t. og indtage 

" lat.] fom et gider arbeide, megen doven. undertiden m. Bibegreb om de rå & 

” var.” Holb. P.P. ”Doven ev den, fom ei imellem en By bette) og en Led 
gider arbeide; lad den, fom et engang gider Ladeſtee cd. Ladeffuffe, en. RAR 
roxe fig.” Sporoy. At lægge fig p. den lade Kobber, hvormed left Krud bringd 
Side, overgive fig til Dovenſtab. = Lad: Kanon naar den lades, Lade 
bed, en. ud. Pr den Egenſtab, at pære Stedet v. en Havn ell. Ladeplads, boet 
ad. ”Af Ladhed talte hun hvert Skridt lades og loſſes. (Slebeſted.) 
hun fulde gaae.”". Holb. (P. P.) —— en. tynd Stok, hvormed Ladeingez 
og Dovenſkab vifer fin Virkning v. Uvillle; faft i Boſſepiben. Ladetoi, et. tr, 

. men Dorfkhed ved Ulyſt el. ved Ukraft.“ hører til at fade en Kanon. — 
Sporon. en. pl.-er. t. Gierningen at lade (dl 

Lad, et. (korttonet.) pl.d.ſ. [Fel. Hlad, el. Gtydegevær.) Kanonen (prang 
brolagt Plads, omgierdet Forheining.] 1. ARring . 2. bet Gode, ſom lades N 
en foͤrhsiet Indretning el. Stilling, hvore Skib. Ar tage fn K. ind. Stigs 
paa enten et Arbeide foretages , CL hvor⸗ fin £. inde. ”Og m. hver Cadning Gil 
paa noget lægges. (f. Dreixrlad, Savelad, kom tuflnd Lafter hiem.” Tullin. Ca ÅL 

Sengelad, Tondelad.) At lægge Tender Korn, Tommer, Stykgods. Slibet ba 
paa Lad. 2. Stabel (f. Gr. af Zømmer) fuld, halv £. 3. ſaameget af SK 
der opføres i en vis Orden. [Fél. Hladi.) Kugler, Skraa, Hagel, 20., ſom læggd 
At lægge Tommer, Bræder i Lad. (Moth; et Skydevaaben, man vil affyre. It mai 
fom hertil ogfaa henførev Udtrykket: af Ladningen ud af en Baſſe. BE 
ſtaae, el. væve Guld i Lad (filis immit- 2, Lade, v.a. lod, ladet (og i %5 
tere aurum), -fom, forekommer i gamle ſproget ſammentrukket: Iadt.) [Isl, låta,; 
Viſer.] 1. def Modſatte af giore: efterlade, m> 

Lade, en. pl.-vr. [ISl. Hlada.] 1. Guus, lade, forholde fig lidende ell. ikke honda. 
. hvori biembragt Sed og Hø giemmes; Gøs (intergittere,) Han vidſte ille i dette ls 

" Lade, Kornlade. Kornet fylder mere I Aar fælde, hvad han fulde giere cl, lede. de 
i Laden, end i Skleppen (giver mere Straa, er ikke nok at lade det Onde; man maasdli 
end Korn.) Logulvet i Laden. (jvf. Lo.) 2." gisredet Gode. 2. give Glip pan, on 

inogle Ord (efter det Tydſte): et Skxiin, en forlade. Gan lod mig (fane) det for mitirk 
— Kaffe. En Faͤrvelade, Skriverlade. jvf. Bud. Han maatte lade fit Liv, At lede ct 
Boglade. = ladebrændt, adj.v. ladebrendt Stikken. 3. ikke hindre, tilftede noget at fn. 
Korn, fom er fordærvet v. af føres fugtigti (sinere, permittere,) Lad ham fro% 

Laden; gulvbrændt. (ladeſuurt. Colding.) ind. Lad dig dog overtale! At lse 
Ladefoged, en. Avlekarl p. en Herregaard, have fri Raadighed. ”Lad dem el lene 
fom har Tilſyn med Hovedgaardens Avlss mig, fom mig anflage.” Rahé. "Led dea 
Drift. Ladegaard, en, 1. den Deel af i røget Kro kun fee og here ellede Got 
eh Herregaardé Bygninger, fom udgisre banke Ryg og Øre.” Stenerſen. Xt ie 
Laden og de svrige Udhufe, med Gaarden, noget flce, ſom man funde hludre. It ade 
fom de omgive. (jvf. Borgegaard.) 2. til⸗ Døren ſtaae aaben. — I nogle Uderet sgl 

, forn ogſaa: egne Avlégaarde, ſom anlag⸗ uden efterfølgende Verb. At lede cen leg 
des nær ved og hørte t. Slotte, Kloftre, ꝛc. Koen vil ikke lade ned, lade Melfen rå. 
Cadegulv, et. 1. Gulv i Laden, hvor Kors Lede Teltet ned 2: afbidsle en bel. Ra 
net lægges. 2. G. i Laden, hvor der tærs fan vel lade Øret til (høre paa hved ed 
ſtes; Eoguln, Kold Sommer gior varmt ſiger.) At lade Heſten til Hoppes. pal 
Ladegulv.“ Ordſpr. Kadehuus, et. O. intet (være) tilbage. At lade noget efter ̃  
ſom tiener til Lade, Cadeſtuffe, en. (p. et Sted, ſom man forfader, el ve fr 
Koruſtovl, Huuiſtobl. (V. S. D.) Død.) "De lode deres Van Aui 

1. Cade, v. a. J. [ISL hlada,] 1. bringe delſe efter fig.” Vilad. 10. 3. I lede nt, 
Baft i, forſyne med Ladning. At lade et ſ. udelade. (JSard. br. bet med et dir: 

kibe ”Hver vil lade fit Skib dybeſt.“ følgende Verb. (infinit. i mange -dlftrel, I 
Ordſpr. (P. Syv.) 2. forfyne (et Skyde⸗ Cr. At lade noget beroe. At lade diide (fr 

⸗ 
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e), Tade falde, lade fare (give Slip paa), 
e ligge, lade ſtaae, lade være (holde op 
d el. lade noget tilovers). — recipr. ell. 
lex. udtrykker def en ſubjectiv Tiiſtand, 
ri man er villig fil noget, hengiver fig 
noget. , At lade fig bruge, At lade fig 
ie med. At lede fig lokke, beſove. At 
'e fig overtale, overtyde, beſnakke, fors 
e. Ogſaa om uperfonlige Gienſtande, 
bv det udtryffer en Mulighed. Grenen 
ifte lade fig bste. Det lader fig iffe 

re 3: fan ikke ſtee. Denne Undſtyldning 
'er fig høre (fan tages for gyldig.) Hers 
lod fig meget fige. 4. indromme, tils 
ae. »Han taler fom' en Helt, det maa 
hver ham lade.“ Weſſel. Man maa lade 
m, at han er en duclig Arbeider. Man 
ad lede ham den re, Han fortiener. 
sd være, at 3: om endog, fæt af, om 
end tilftaae, at.) 5. vorde Aarſag, Ans 
ming fil, foranftalte af noget ſteer (med 
fin. act. efter.) At lade bygge et Skib 
nm. lade et Skib bygge.) At lade et Skrift 
ofte, lade cen hente, falde, lade een lære 
get. At lade cen vide noget (melde), lade 
n marke, af man er vred. At lade cen 
'tte i Fængfel. Gan lod ham reiſe udens 
nté p. fin Bekoſtning. At lade fee, viſe. 
an lod fee, at han ikke var bange. 
rcipr.Xt ade fig høre (p. et Inſtrument) 
: fpilfe offentligen. At lade fig fee 3: vife 
g. At Tade fig mærfe med noget 2: yt⸗ 
"te, give tilkiende.) f. mærke, 3. 6. Her⸗ 
I hører ogſaa den Sprogbrug, af man 
'om i det Tydſte) udtrykker ved dette Verb. 
den befalende. Maade en Paamiudelſe, 
'øfordring, Tilſtyndelſe. Lad os nu gaae, 
ad os ferft ſee (3: prove; erfare), om vi 
unn⸗ nage ham, om ihan virkelig kom⸗ 
ter. Lad hver beholde fit! Lader oↄs alle 
»m een modfætte os Fienden. Lad 06 hel: 
tre bruge Overtafelfe, end Magt. 7. Tale⸗ 
naaden: sat lade en Aare, er forældet. fe 
arelade (og Ladejern.) 8. intrans. br. 
ade af for: ophøre med, ikke blive ved 
ned, ikke fortfætte. ””De lode af at bygge 
Staden.” 1 Mofeb. 11.8. (f. aflade.) ”At 
sde af fra Gynden.” 1 Petr. 4, —= Laden, 
n. ud. pl. det verbale Subſt. i Bemærs 
elſen No. 1. ”Hvor vidt enhver, m. Ret⸗ 
eng Belbehag, tør vove fig i Giøren og å 
Laden.” Baggefen. . 
3. Lade, v.n. lod, ladet. (men fielden 
de ſammenſ. Tider.) dsmme, tyttes, 

ittre en Mening om. (næften forældet.) La 
Kt lade vel, ilde om noget. ”De ſtulle ei 
lade ilde p. Andre, fom have anden. Troes⸗ 
setiendelfe.”” D. Lov, II. 4. 10. At lede ringe 
om 3: ringeagte; lade haant om 5: ſpotte. 
»At de v. enhver Leilighed lade haant om 
vore Tider.“ Rahbek. "Det feer vel fleer 
ond mig, hvor ſpodſt man herom lader.” 
B. Helt. 

pe 

4. Lade, v. a. og impers. lod. 1. have 
Anſeelſe af, ſynes.“ Den lader uforftaaelig 
og unpttig, uden at være det i Giernin⸗ 
en.” Eilſchow. Vinteren lader NI at blive 
reng. 2. ſynes, give fig Anfeelſe af (pers 

fonl.) Han lod fom han fov. Han laderfun, 
fom han var vred. Han lod, fom intet var 
(foregaaet; eller ſom hån intet vidfte.) Gan 
erifte den, han lader. Gan lader t. at være 
en duclig Arbeider. 3. have Anfeelfe, læs 
be, ſynes. Det lader ſmukt, ide, underligt, - 
»eigeſom det lader en Krobling at dandfe,” 
ib. 1550. Ordfpr. 26.7. ”Faa Ord lader 
"en Jomfru bedſt.“ N. Hemmingſen. 11572.) 
»En Kone lader dog kient i et Suus.” 
Bagg. 4. impers. Det lader (ſynes) ſom 
han hamforandret fin Mening. Det lader 
til at blive Krig. Det lader. til Regn. 

Ladejern, et. [af lade, aarelade.]. Et 
Jern til åt aarelade med. (Lancet.) 

Lader,n.s. pl. sing. er ufædvanl. ſIJel. 
Læti, pl. it, Låtbragd, Låtgædi, af Lat, 
Boielighed.) udvortes Adfærd i Henſeende 
til Legemets, færdeles Anfigtstrækkenes, 
Bevægelfer og Forandringer; ifær for faa 
vidt ſom diſſe bedommes efter det udvortes 
Paſſende eller Upaſſende. T. Geberde. 
jof. Miner, Sagter.) ”Lader betegne ens 
hver Legemsbevcegelſe, fom er bleven et 
smennefte eiendommelig. Et Menneſte fan 
ligne et andet i Gang og Lader. Men da 
det Eiendommelige meſt bemærfes naar 
det ftader, ville Lader ofteft erholde Zils 
lægsordet underlige, ſlemme, 0. ſ. v.“ Muͤl⸗ 
ler, (Ikke ofte, men dog undertiden, ifær 
hos Ældre, i god Betydn.) *Thi bang 
Kleder, Lader og Gang give ham'tilkien⸗ 
de.” Bib. af 1550. Gir. 19. 26. ”Hvor fors 
rigfulde Lader den Stakkel paa fig har.” 
Helt. ”Det er ikke Ladernes Forbedring, 
ſom Religlonen føger; det er Hiertets. 
Bafth. ”Før bun lærte Suk og hellig Ans 
dagts Kader;” P. M. Zroiel.. Med be⸗ 
ſtedne Ord, ſtitkelige Lader og Fagter, - 
baade imod Dommeren og Vedetparten.“ 
D. Lov. I, 12. 1. ”De laſtede alting med 
Strenghed, indtil Lader og Smiil.” Bagg. 
NR. Klim. At have underlige Lader, ”A£ 
anftille fre Ord, Fagter el. Lader anders 
ledes, end man er findet.” 3. Thott. 

1. Lag, et. pl.d.f. IIol. Lag.] 1. det, 
fom ligger ell. er lagt i en vis Orden, i et 
ordentligt Leie. Et Fag Steen, Bræder, 
Gildene ligge I Lag i Tonden. »Sneens 

g bedekker dem, åg dog ſpire muntert 
frem Foraassroſerne derunder.“ J. £. Heib. 

. et vift' Leie ell. Strøg af Jordarter ell. 
teenarter i Blerge og Bakker; Jordlag, 

Sandlag, Leerlag, Muldlag. Underlag 
(under det dyrkede Jordlag.) Lag i Biers 
ene: en vis: Steenart, fon ftræffer fig i. 
orizontal Retning. (Klippelag, Bierglag, 

Granitlag.) 3. en ell. flere Rader Kanoner 

A 



. hver Gidet et SNG; ft. deres Myring 

J 

Lag — Lakke. 

p. engang. At give Fienden det glatte Lag. 
*»Men, fom vor Hvitfeldt mandigſt flog, og 
Lag paa Lag udfendtes.” Rahbek. 4. 
figur. 2) Maade, Skik, Orden. (IS. Lag.) 
Ut træffe det rette Lag. Ja paa det Lag! 
ironiſt Udtryk, naat cen er langt fra at" 
naae Henfigten, ramme fit Maal. — Om 
Stedet: Hvor paa Éag (hvor omtrent) 

ligger Huſet? Om Ziden: Det er ſnart 

Cd 

- andre Zing m.ren Lakfernis. = 

ø 

"til hendes Bure. 

v. det Lag, at han pleier at komme. Det 
var ved det C. at Klokken flog tolv.  b) 
Bigtighed, Bærd. Der ligger iffe, intet 
Lag paa. — legviis, adv. i Lag. Det 
ligger lagviis. ' 
2. Lag. et. IJel. Lag.] Selſtab, Sam⸗ 

qvem, Broderftab. At være i et godt Lag, 
i Vennelag. ”Lige Brødre glor bedſt Lag.” 
Ordſpr. (f. Laug. fom er det ſamme Ord; 
men udtales i neerv. Tilfælde: Lag eller 

s) i ' 

Lage,en. ud. pl. IN.S. Late. (jf. det 
T. Lauge, ud.) Sv. Laka.] Saften af 
Kiod, Fiſt o. desl., ſom afſondrer fig, naar" 
diſſe Ting lægges I Galt; ligel. Salt, oploſt 
Vand, hvori Kiod el. andet nedlægges. At 
lægge AgurferiLage. Kiedet ligger i fin egen 
Kane, Saltlage. = Lageballie, en. B. 
Hvort Kisd nedfaltes , eler indgnides med, 
Galt. Laneflynder, en. faltet og fiden 
tørret Flynder, Saaledes: Lagekuller, 
en. (B. 6.2.) i 

"7 "Kage, v.a.1. komme Lage paa, lægge 
1 Baltlage, At læge Sild. (Aagaard om 
bye, 41.) Lagede Flyndre. 

ærge, Laugværge, en. ſ. Lavværge. 
Kat, en og et. ud. pl. 1. (m. Art. en.) 

forſtiellige harpixagtige Stoffer (ifær af 
Inſectet Coccus lacca), ſom oploſes og 
dannes til en Fernis. Gummilak, Floren⸗ 
tiner Lak, Bladlak. 2. en haard, let ſmel⸗ 
tende Materie, tilavet af Gummilak, Ter⸗ 
pentin, Zinnober eller andre Farveſtoffer, 
ſom bruges til Forſegling; Segllak. = 
Lakfernis, en. En ved Opløsning af Lak 
(No. 1) tillavet Fernis. 

Kaere, v.a.4. overdrage Zrævært ell. 
å erer, 

en. den, ſom forſtaaer Konſten at lakere 
(en Forgylder.) Aakering, en. 1. Gier⸗ 
ningen at lakere. 2. den saaftrøgne Lak⸗ 
ſernis. Lakeringen er p. dette Sted afftedt. 

kke, v. a. 1. overdrage, forfyne m. 
Lak (2) Ut lakke en Flaſte. (dagl. 2.) 

Katte, v. mn. og impers ſtride jævnt frem, 
ſtunde til; nærme fig. Det lakker mod Aften, 
mod Vinteren. Det lakker ad Enden, ”Det 
fnart ad Tiden lakker.“ Weſſel. ”Hel jager 
den, naar det ad Aften Iaffer, til Niffel⸗ 
heim.“ Ohlenſchl. Tiden lakker hen. (ds 
Talc.) [I ældre Danſt br. lakke ogſaa 
om egentlig Gang ell. Bøben, ”Laffed fag 

Aages og Eiſes Viſe. 
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har ſaadan Skade i et Lem, st hen cata 

Lakke — Zam. 

("At lakte hiem 3: gade fagfe blend." 
Moth.) "Da kom hap ind til Tears, 
ſtormede dertil, og lakkede faft til Te 
døren.” PY. Tidemands Overf. af Core. 
C. 14. Gv. lacka. ”Ræven leffæ et 
dens Der: en Suleleg.” Moth.) 

Cakkelos, adj. feilfri, uden Ett; 
ufordærvet. (af bet forældede Lek ar 
Katte, Skade, yde.) ”Laan ſtal gu: 
lakkeloſt hiem.” Ordſpr. 
LaFmos, en. ud. pl. en blaa Farvehu 

der iſer tillaves af Planten Croton tim- 
torum. =: osfarve, em. den Hz 
Farve, ſom faaes af Laklmos. 

its, en. 1. en udenlandſk Pir 
glabra) hvis træagtige 2 
onſten. 2. den udføogte 3 
af dene Plantes Rot; fer 

kritsſaft. 
ktuk, en. ud. pl. En Plantes, 

hvoraf ifær cen Art (Lactuca sativa: ka 
almindelige Salat) er en almindelig ås 
veere 

. alle, v.n.1. (har. SSL. lalla.) fas 
uforftaaeligt; ifær om ſpede Barn, la 
begynde at tale. »J en Alder, te Ta 
neppe have ophort af lelle.” Bafielm. — 
Lallen, en. ud. pl. Barnets Lallen. 
Cam, et. pl. d. f. [F6L og X. &. Lamk) 

Faarets (Gedens og Raadyrets) Unx; 
(hyppigſt dog, og uden vidrere Tiden, 
om Faarets Yngel. Man figer derine!: 
et Gedelam (oftere Bedetid), et Har 
lam.) inf. Gimmerlam, Dæderlam. = 
Lammebov, en. Boven, Forboren afd 
Sam. (f. Bov.) Lammefierding. 7. 
den ſonderhuggede Fierdepart af ct fag 
Sam. mmegrime, en. fo Pind, fø 
bindes for Munden af Lam, f. at diedu 
dem fra at patte. (Moth.) SL ammchood, 
et. Hovedet af et Lam, Stegte : 
veder. Lammefied, et. Kiad af et far 
tet Lam. Lammekiedoſuppe. free 
laar, et. Bagfierding af et flagtet en 
(Lammetalle.) nd, ct. fria 
af et Lam, med ell, uden UD. Lune 
free, en. "den Snee, der falder inde 

aaffe og Pindfedag.” Moth. Lawac 
g, en. Steg af et Sam; Kammal. 

en. o. fl. ' 

£.am, adj. pl. lamme. EX. S. og RE. 
laem item él. lama i lama, af v. 
lama, at fvætfe, fnælte, qræfe.] ſes 

(Glycyrrhiza 
bruges i Læge 
ftørfnede Sa 

har ingen, el. ikke den fulde Grug di. 
Lam jøden, leder on, Heite⸗ 
lam, bovlam, krydslam. — fignrl. i Dråd: 
plovlam. — Lamhed, en. ud. pl. Seyeß 
fenheden at være lam. == lømme, v. 2.9 
n. 1. v.a, gisre lam. (SéL lama, forsik, 
beſtadige.) *At lamme Kræfferne.” Sr 
ſchow. ”Kold Syfen lemmer mig år 
Sein.” Ohlenſchl. 2. v. a. at helte. 

— 
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Lama — Land. 

lemma, en. Et americanſt Pattedyr Få 
Kameelged. Camelus lama. 
amme, v. n. 1. (har.) af n. s. Lam. 

e Sam. Faaret har lemmet. (Ogſaa 
nme.) 
Lampe, en. pl.-r. IIsl. Lampi. X. €ams 
)] et ar, hvorien Bæge brænder v. Olie 
andet Fedt, f. at lyſe ell. hede. Lampe⸗ 
is, er. Blus, Lysning af en £, ms 
we, ef. For, indrettet, med Lamper, i 
. for m. optændt Ild, cl. Blusfyr, teens 
sfyr. Lampefyrfad, et. F. hvor 
ven frembringes v. en Lampe, I St. for 
>) Kalid. Lampeild, en. Ild af en 
ndt £. At varme noget ved Lampeild. 
impelys, et. Lampeblus. Lampeolie, 
. DD. ſom er tienlig til at brænde i Sams 
Ce Lampepudfer, Lamperogter, en. 
n, ſom paſſer endeel tændte Lamper eller 
gter. mpefod, en, den Sod, der 
mler fig aftændte Camper; Lampefværic. 
ampevæge, en. f..Dæge. . 

Lampret, en. pl.-ter. , en Havſiſt, der 
rer til Bruſtſiſtene. (Voih.) Lat. lam- 
'eta. 
Lancet, et. pl.-ter. ſ. Ladejern. 
Land, et. pl.-e; men fun i Bemerk. 
o. 5. [JéL, Land.] 1. den tørre Deel af 
ordkloden, I Modf. til $av, Vand. Sø. 
et fafte Land. (Deraf: Landdyr, Lands 
andel, Landkrig. Landmagt, CLandſtad, 
fl. Ord.) At fane E. i Sigte (p. Havet.) 
t ftyre mod Landet. At reiſe til Lands 
nodf. til Vands.) At vade til Lands a: 
In til Landet. (f. adj. paalando, fralands.) 
.Jordbund, Jordsmon, Jord, m. pens 
m til Dyrkningen. Agerlend, Gædeland, 
iræsland. Gt magert L. En Tønde Land 
: faamegen Jord, fom en Tønde Korn 
an faaet i (i Alm. 14,000 Quadr. Alen.) 
i Tønder og fem tipper Land. (Deraf: 
andbrug, Candeirudom, o. fi.) 3. 
ogle Zllfælde: et (ſtort) Havebed. Et 
ned Erter. Tre Land (itke Lande) Aſpar⸗ 
es eller: tre Afparges:Land. 4. (alt m. 
eft. Art.) Egnen udenfor Kisbftæder. At 
lytte paa Landet. At elſte Landet. Han 
igger (opholder fig) p. Landet f. fin Hel⸗ 
rede Skyld. fan boer p. Landet (enten 
en Landsby, el. pag en færftilt Gaard) 
nen elev en Gaard i Byen. (Deraf: 
Landsby, Landbo, Landſted, o. fi.) 5. 
l. Lande, en vis begrændfet Deel af Jors 
en; et Rige; et Landſtab, en Egn, Lands 
træfning (ſerdeles dog om en £andftræf:s 
ning, beboet af et heelt Folk.) At rømme 
Landet. Fienden overfvommede hele Lan⸗ 
det, Diſſe Lande grændfe til hinanden, 
Raae under cen Konge. (Deraf: Lande 
hielp, Landeplage, Landolov, 0. fl.) 
5. færd. og iſar i ældre Danſt: et Lands 
Fab, en Provinds. Fyen er et frugtbart 
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der. 

i ieve p. Landet (1.) modſ. Sodyr. 

Land — Laudfoged. 

. "Vort Land Jylland” i Kougebrede. 
== Gammenfærninger: A. Landadel, en. 
Adelsmænd, ſom boe' pan Landet (3.) 
Landalmue, en. Almuen p. Sandet; Bens 

Landarmee, en. Krigshær t. Lands; 
Landtropper. ( Et overflodigt Ord, da Års 
mee fun bruges i ſamme Bemærfelfe. ſ. 
Landhæœr, Landmagt.) ndbeffris 

"velfe, en. geographiſk Beſtrivelſe over et 
Land; Chorographie. ndbo, en. pl. 
Landboer. (ell. Landboer, pl. Landbocre.) 
1. den, ſom boer p. Landet, og ifær den, 
fu driver Landbrug, fom har Jord enten 

Eie el. til Sele; en Jordbruger, ffær af 
Bondeſtand. (Deraf: Landbolovgivning, 
kandbonæring (Dluffen), Landboſag, 0. 
fi.) 2, i ældre Zider I Særdelshed: 
den Jordbruger, fom havde Jord" Fæftes 
en Feſtebonde. Landbred, en. Kyſt, 
Strandkant, Strandbred. (ufæhvanligt.) 
»Som man er føfyg endnu p. Landbred⸗ 
den.” Bagg. ”Stibet — fnart mod frels | 
fende Landbred gaaer, fnart vender fig . 
atter ud mod vildfomt Dyb.” Herz. laud⸗ 
brede, v.a. 2. At landbrede Hør 3: uds 
brede den paa Engen, i Stedet for at 
røde eller rødne den. Hørrens Landbred⸗ 
ning. (Olufſen. Landoec. 240. ”Landrøs 
det Get,” Moth.) Landbrug, ſ. Jord⸗ 
brug. landbrugelig, adj. fom er efter 
et Lands Brug og. Stil. (I. Bader.) 
Landbygning, en. B. paa Landet, lands 
lig B. Deraf: Landbygningskonſt, den 
Deel af Bygningskonſten, ſom lærer af 
opføre flige Bygninger. Landeadet, en. 
milltair Lœrling, der undervifes i det, ſom 
hører til andfrigen. (f. Socadet.) Lands 
dag, en. Forſamling af et Lands eler et . 
Lañdſtabs Steender. Landdige, et, D. 
ſom vender imod Landet. 'Landdroft, 
en. f. Droſt. Landdrot, en. (Moth.) 
f. Jorddrot. Landdyr, et. Dyr, fon 

lands 
egen, adj. egen, elendommelig f. et Land. 
landegne (endemiſte) Sygdomme. Lands 
eie, et. (Isl. Landeign.) Landſtrækning, 
ſom een eier; ſaameget Land, ſom tilhorer 
en Stat, en By, en enkelt Befidder (Ter⸗ 
ritorium.) bandfarfot, andfarſyge, 
en, 1. ſmitſom Syge, der herſter over et 
heelt Land, Epidemie. 2, en landegen (en⸗ 
demiſt) Sogdom.BViſſe Landfarſoter, ell. 
til beſtemte Tider gengſe Sygdomme.” 
Guldb. (V. Hiſt. .474.) landõfaſt, adqj. 
ſammenhengende m. et andet, ftørre Cand; 
Yte adſtiit v. Vand, Denne Odde, Halvs har 
ældre Fider iffe været landfaſt. Deraf: 

Landfafthed, en. (P. E. Miller om det iel. 
Spr. 20.) landflygtig, adj. ſom er flygtet 
el. forviiſt fra fit Fædreland, ell. fra det 
Land, hvor han levede. ” Landflygtighed, 
en. ud. pl. den Tilſtand at være landflygtig. . 
Landfoged, en, i de tydſte Probiubſer 
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. V. 3. 24, 25.) 

ſtelig 

adj. 

ſevarende Kalender.) 
ut eller Udpynt af et Band. mod Soen, 

” er —. - aA 

- 
⸗ z 

Lanudfoged — Landkrig. 

(aaſom i Ditin arſten) en Amtmand, Amts⸗ 
forvalter. Landfolk, pl. Folk, fom boe 
og leve pan Landet; modf. Kiebſtedfolk. 
Landfragt, en. 1. Bareré Forfel tillands. 
2. Fragten, ſom betales f. ſaadan Forſel. 
Laudfugl, en. F. ſom allene opholder fig 
p. Landet; modf. Sofugl.  Landførfel, 
en, Forſel af Gods og Barer, fom ftcer t. 
Lands. andgang, en. Sandlingen at 
gaae i Land fra ef Skib dt andet Fartsi. 
iendernes, Krigsfolkets £. At giere C. 

re dgangsfted, et. ØB. hvor der er beqvem 
Landgang, ell. Sted, hvor Landgang ſteer. 
Landgilde, en. aarlig Afgift, fom en Fæs 
ſtebonde fvarer af den Jord, han brugers 
Landſtyld. (Egentlig vel Fandgield, eller 
Landgielde. ſ. D. £ov. III. 1. 6, III 13, 14, 

Landgode, et. d. f. f. 
Jordegods. Landgreve, en. En fyrs 

(tel I Tydſtland. (Landgrevinde, 
Landgrevftab.) ; Kandgrændfe, en. 1. et 
Lande Grœndſe i Almindelighed. 2. et Lanps 
Grendſe, hvor det ſtoder til et andet Land; 
modſat dets Sogrændfe. landgænge, 

brugelig I Landet. »Den Skit, ſom 
landtzengs er, man fager at efterleve.” 
Bording. Landhals, en. Iſthmus. 
(8. 6. O.) Landhandel, en. Handel, 
fom drives ved Varers Forſel til Lands. 
(modſ. Sohandel.) landhellig, adj. ſom 
helligholdes over hele Landet. (Ikke alle 
Feſter ere landhellige.” Brunsmands ſted⸗ 

Candhuk, en. 

andpynt. LCLandhuus, et. 1. i Alm. et 
Huus bypoe p. Landet. 2. d. f. f. Lands 
ſted. 

- det, omliggende Land. 

' Land, 1, 

"Vandet og paa Landjorden. 

andhuusholder, en. (B. S. O.) 
.Candmand. ——— en. 
vad der hører fil: Agerbrug og til fdhde 

mandens hele Næring; Landoeconomie. 
Landhær, en. Krigshært.Lands. . Lands 
heide, en. En &gn, der hæver fig over 

En jævnt ſtigende 
andheide. Landinſpecteur, en. kal⸗ 
des Landmaalere, ber tillige have Kyns 
dighed i at dele og udſtifte Jorder og deri 
ere prøvede, Landjord, en. d. f. f. 

Dyr, fom baade funne leve i 
. Lands 

junker, en. Benævnelfé p. en Adelsmand, 
ber altid har levet p. Landet. Landkiende, 
et. Merke p. Landet tif' VBeiledning f. Sei⸗ 
lende. At tage C. af gt Bierg, af et Taarn. 

- Landtiending, en. d. f. ſ. Landtiende; it. 
det, at man fra Havet sinev og kiender en 
Kyſt. ”Dereé Styrmandskonſt havde intet 
Hielpemiddel uden den fimple. Grføring, 
den blotte Kandkiending. Guldb. Lands 
Fiob, et. f.Landetiob., Landkort, et. Af⸗ 
tegning af et Land med dets Grendſer, 
naturlige Charakteer, Stader, Landsbyer, 
m. m. (modfættes ogſaa Sokort.) Lands 
krig, an. Krig, ſom fores t. kande. Lands 

636 Laͤndkriger — Zaudret 

kriger, en. den, fomigier che e (mob. —— — 
adj. t. ſom klender, har Krudt t 

det. (O. Guldberg.) 2. ſom er 
kundbar over alt kandet. ”Det er leadh 
Gigt og vel beklendt.“ Fort. til Arrckes 
Hexaem. Landlevnet, et. den feremet 
om føres p. Landet (4.) modſ. Beleca 
ndlyſe, v. a. 2. Iandsforvife. (Sch 

Rahb.) Deraf: Landlysning, cn. fekk 
forviisning, Proſcription. (Refb. 3. Sex) 

Landlyſt, en. (fort y.) Loft, Forasidk, 
fom man nyder p. Sandet cd. sed Seriøs 
net. (Bagg. Rahbek.) lendlobe, v.2 
om Skibe.) d. f. ſ. Landſætte. Han mm 
ndlobe Skibet“ et Brev af Chrik. It. 
17 Apr. 16544.) Dgſaa neutr. It bak 
be med et Gfib. (D. Lov. IV. 3. 0) 

landles, adj. fon iffe hænger fammnn 
Landet, ligger langt fra, Landet. Cu lok 
løv Srund.t Haver. (Moth) Lords 
ber, en. den, ſom flakker om i et øl 
uden faſt Opholdsſted. (Lantlsteri) 
Landmaal, et, Maal, hvorefter Siericha 

. af Land eller Jord beſtemmes; Fort ns 
nomadler, en. En pravet og boli 

Embedsmand, hvis Forrefving cum 
maåle og udſtifte Ford. Londmcslit, 
en, Glerningen at opmaale og opfage 8 
Over Jord. (Landmaalingskonſt.) Ls 
magt, 7 Si en be Bemagt KLA fer. i 
en Magt (Stat) hvis Krigsſtyrke ifær 
ſtaaer i Landhæren. Landmand, a. 
1. den, ſom boer p. Landet, og hvis Eu⸗ 
fef er Agerbrug og LandhunsfeRsisp 
”Landmænd ere de, [om leve pen fånkt 
(4), og ernære fig af Landet, i Medſen 
til Byerne. — Fiſtere høre f. faavfdt oghe 
til Kandmænds; men ofteft ſorſtaaer aa 
herved Atzerdorkere af alle Grænder.” Bi 
ler. 2. i Ordets udmærkede Belin: 
den, ſom forftaaer Landvæfenet, Can så), 
en maadelig Landmend. ”Cen far var 
en ſtor Landmand, uden deg at skt 
Stykke Jord.” Muͤlier. Landmarted, 
M. ſom ikke holdes i en Kiebßad, mes 
Landet ell. i en Landeby. 
en. f. Landværn, Landfoldet. ford 
mærke, ſ. L.andnærisg, (3. marie, fe te 

æringébrug, ſom er t. Loude 
give. gt Fiſteri, 4) itte fader Lad 
næringen.” epbekker. (Betr. osce FRE 
1792.8.194.) ” Landpart, en. Ga dd 
af et Sand. Landp en. den Seſch 
at fisbe pg fælge p. Landet de Varer, pa 
egentlig fun ftulde falholdes i Sistlæle. 

ndpranger; em: ben, ſom broer Las 
prang. Landpynt, en. b. f. fSenkiet 
Landregn, en. gimindelig Sest, fom fle: 
Fer fig over en flor Deel af Landet, 
reiſe em 1. Reife, - fon Brett falk 
2. Relfe ud p. Landet én B$ "kende 
ret, en, Ret ek, Domftot LÆRK tal 

ff 



.… Cardryg, en. En hel Stræfning 
Sand, ſom dog ci er biergigt. Lands 
en. pl. Landſaatter. Indbygger i et 
D. Cforældet. E. E. Pontoppidan. Faftes 
d. 16543. S. 121. T. Landſasſen.) 
1d ſãde, en. 1. den Side el. Kant, fom 
der mod Landet celler fra Geen; modſ. 
fide. 2. den uptsicde Side 4 en Ager, 
PLaies, cl. den Side, hvorfra Ploie⸗ 

mmaelen afſteres. (modſat: Fureſiden.) 
gen af Langiernet dreies noget t. Gens 
med Landſiden, og Ryggen mod Fu⸗ 

den.” Thaers Landoec. v. Drewſen. III. 
Ploven bryder i Landſiden 2: ſtærer 

Furen reent af. 3. om Ploven ſelv: 
In venftre Side af Ploven faldes Land: 
c32, den hoire Surefiden.” Olufſens Lands 
, 2 tldg. 169, , Landffab, et. f. nedenfor. 
ndffat, ens 1. Skat, fom betales af Land 
Ford, Jordſtyld. (| Modſ. til Kiobſted⸗ 
tr, Sormucffat, 0. a.) 2. Landffat ell. 
udeffar, almindelig Stat, der udſtrives 
mx hele Landet; (meft hos XRldre. Ogſaa: 
mod ftyr.) ndffilpadde, en. kaldes de 
ter af Gfilvnaddejlægten, fom leve p. 
ndjorden. Landffyld, en. d. f. f. Jord⸗ 
Tod, Landtzilde. Landſnegl, en. 6. 
n fun lever p. Landet. Landfoldat, én. 
»rnepligtig Karl, ſom er, udſtreven til 
rigstieneſte, ſom hører til Landmilitſen. 
10dſ. hvervede Soldater.) Candſot, 
. En i et viſt Land fædvanlig og het⸗ 
mde Sygdom; Landeſyge, Endemie. 
andſpids, en. Odde, Næb, Hynten af en 
indtunge. ndſtad, en. Stad, ſom 
zger inde i Landet; modſat Seftad, 
andſted, et. kyſtſted til Bommerophold 
Landets; Landhuus. ndftigning, 

. Landgang (fon oftere bruges.) Wan⸗ 
il. Mindesm. Il. 75, Landſtrimmel, 
. et langt og ſmalt Stykke Land. Land: 
ripper, en. En Landløber, Landſtryger. 
tfædvanl) ”En Kandftripper, der var 
ben fra fin Herre,” E. E. Pontopp. Fa⸗ 
eprœd. 1653, 6. 181, —— en. 
f.f. Landløber.  Landftræfning,en. og 
Aidſtrog, et. en vis Del el. Gtræfning 
feet Land. Landſtutteri, et. mindre 
stutteri, fon anlægges omkring p. Landet 
f Private. Her for offentlig Regning X 
Rodfætning fil det kongel. Hovedſtutteri.) 
andſtyr, en. almindelig Landeſtat. (8. 
5. D. uſcedvanl.) gandfæde, et. Her⸗ 
tfæde p. Landet. (8. S. O.) landſette, 
.a. 3. fætte (Foll) i Land fra et Skib. 
. at landfætte et Skib 3: lade det I Storm 
sbe paa Land. Deraf: Fandfæmning, 
sandfø, en. (I. Boye.) fs Indſo. Lands 
ieneſte, en, Krigstienefte t. Lands. Lands 
og, et. Tog, rigétog t. Lands. Lands 

old, en. J. ſom betales af Barer, der 
ores til Lande eller igiennem et Land, 
hytte. Indv. Reg. Il, 414,) Lands 
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toning, en. i Skibsſproget: den Maade, 
hvorpaa et Land vifer fig i In fiernere Af⸗ 
ftand p. Søen. (Fortoning.) Candtoug, 
et. T. hvormed et Fartsi gisres faft ved 
Landet. . Lendtunge, en. et langt 0 
ſmatt Stykke Land, der ftræffer fig ud 
Havet (bruges ogfaa f. Iſthmus, Jorbhals.) 
Candvei, cn. Bet over Land; modſ. Savei. 
Det er ført hid p. Landveien. Mere ſikker 
end Skovens Landvei er min ſtrakte Solver⸗ 
flades ſlebne Speil.“ Ohlenſchl. landveis, 
adv. over Land, p. Landvel. (modſ. ſolede, 

veis.) Landviin, en. V. ſom vorer 
Landet felv, hvor den drikkes. Lands 

vind, en. Bind, ſom 'blæfer fra Landets 
K.andværn, et, 1. Landets Beityttelſe ved 
Feſtninger el. Krigsmagt. (Grændfeværn.) 
”At ligge til Landværn”"(i en Fæftning.) 
Sandal. I. 6.386. 2. en Samling eller 
et Opbud af de i den regelmesſige Hœr 
udtiente, Folk ft. Landets 
tid. (Candværnsmand, ndværngo f fir 
ceer.) Landvæfen, et. Alt hvad der 
hører til Jordbrug, Agerdyrkaing, Avægs - 
avl, m, v. . Candefabel, en. almin⸗ 
delig udbredt falſt Rygte. (A. S. Vedel.) ” 
Landefeide, en. indvortes Feide. (Bedel.) 
Landefred, en) 1. almeen Fred og Sik⸗ 
ferhed i Landet. (Rahbet. Thaqrup. ſaml. 
Digte. 40.) 2, Fred til.at leve uforfulgt 
i et Land. (mobf. Sredlesbed.) »At han 
maatte beholde Liv og Kandefred.” Y. 
Clauſſen. Landehielp, en. overordent⸗ 
lig Stat, ſom fræves over hele Landet, 
(Moth.) Candekiob ell. LandfioB, et. 
almindelig Priis huori noget (iſer Korn). 
et over helé Landet. ”Langt mindre betale 
Varene med Penge, haiere end fom ret 
Candkiob er.” D. Lov. 111.13. 14. Lens 
demode, et. Provſte⸗ og Præſtemode i hvert 
Stift, fom holdes under Biſtoppens For⸗ 
fæde to Gange om Aaret. Landemarke, 
et. Skiel imellem Lande og Landſtaber, 
Srændfe, Grendſeſtlel.“ Naar Herren gior 
dit Landemærke videre.” 5 Mofeb. 12, 20, 
Landeplage, en. et haardt, trykkende Onde, 
hvoraf et belt Land hiemføges. ”Om Træls 
dom ei kan kaldes Landeplage,. ſaavel 
ſom Peſt og Krig.” Evald. ”Der behoves 
ikte Krig, itke Landeplager til at sdelægge 
et Folt,”" Kampmann. Landeplager, en. 
den, fom plager, trykker, befværer ct heelt 
Land eller Folk. (I. Boye. Statens Ven. 
III. 169.) Landeret, en. Bov oy Net, 
ſom gielder ft et Land. Willie er itte 
Landeret.” Ordſor. Landery, et. Rygte, 
fom er almindeligt over et feet Land. 
Nu enter mit Øemyt af Landery og 
Rygte.” C. Roſe. Landeſorg, en. als 
mindelig Øorgy i hele Landet. »En flor og 
almindelig Kandeſorg.“ Suced. P. Tilſt. 
1,157.- Landeftilte, et. 1. Deling"af 
et Land blandt flere; eller Ombytning af 

Y 

orfvar i Feide⸗ 
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— Fædreland tilfælles med en anden. 

Landeſtifte — Landsſaat. 

Sande, 2. Landemerke, Landsgrændſe. 
, ”Det Landeffifte, ſom af gammel Tid 
haver været imellem Norge ogØverrige.” P. - les over et heelt Land, i et viR £. (P. 
Clauſſen. ——— en, d. ſ.ſ. Landſot. 
(Sneedorf.) Landeſæd, en. Lands Skik 
og Brug. (P. Clauſſen.) ndevei, en. 
Hovedvei giennem et Land; alfar Vet; 
C. Landebarn, et. den, ſom er fodt og 

, Spdragen i et £, (8. S. O.) Landsbrug, 
en. almindelig Skik [et £. Landsby, en. 
d. f. f. Bondeby [men fun Lahdsby bruges 
i Sammenfætninger, f. Ex. landsbyagtig, 
adj. Landsbyfolf (modſat —— foLES, 
LCandobykald (Præftefald. paa Landet), 
Landebyfirfe, Landsbyfoft (landlig Mad, 
Bondekoſt), Landsbylevnet, Landsbypige, 
£-andebypraft, Lande 
0. fi. ] ndsdommer, en. Overdommer, 
fom fad v. de afskaffede Landstingi Danmark, 2 
Jandsegen, adj. ſom er egen f. et.vift Land, 
ſom der allene er brugelig; landegen; natio⸗ 
nal, ( Colding.) andsegn, en. En vis 

Deel af et Land; en Landſtrækning. (regio. 
Colding; dog mindre end et Landſtab en 
Provindé.) Landofader, en. Regenten, 
betragtet fom Landets, Folkets Fader. Der⸗ 
af: landsfaderlig, ad. Landsforræder, 
en. den, ſom forraader, begager Forræderi 
imod fit Fædreland. Landsforræderi, et. 
8. imod Fædrelandet. andsforviſe, 
v.2,2. fratage cen fin Ret ſom Borger i et 
Land, og forbyde ham at opholde fig i Sans 
det, "Dem landsforviſer du med naadig 
Skaanſel.“ Ohlenſchl. Landofyrſte, f. 
Landsherre. Landoherlighed, en. Ind⸗ 
begrebet af de Rettigheder og Herligheder, 
fon tilhøre Fyeſten eler Regieringen i et 

' Land, ndsherre, sn. regiexende Fyrſte 
t et Land, ”Han vil, ikke drage fra fin Arv 
98, Eie og rette Landeherre.“ P. Clauſſen. 
»At Geifiligheden er deres. Landsherre Lys 
dighed ſtyldige.“ Schotte. (Indv. Reg. I, 
338.) Candshoihed, en. den sverfte 
Magt i et Land. Kandshevding, en. 
En Embedsmand, ſom foreftaaer ef Pros 
vinds eler en betydelig Deel af? ſamme. 
Landoknegt, en. kaldtes tilforn (efter det 
Tydſte,) en Soldat til Fods. (Colding. 
Oftere forekommer i ældre Skrifter blot: 
Knegt.) Landsoleie, en. Jordfæfte, (fors 
ældet,)  Landslov, en. Lov, ſom gieider 
enten f. et heelt Land, ell. for et Landſtab. 
Kandemand, en. den, der har fælles Fæs 
dreland m. en anden. (Om et Fruentims 
mer: Landsmandinde.) Landsmand⸗ 
ſtab, et. 1. den Omftændighed, at have 

2. en 
Samling celler Forening af Perfoner, ſom 
ere fra eet Land. dsoverret, en. 
Overret, fom (1805) oprettedes i Danmarf, 
ti St. for de afſtaffede Landsting. Lardes 
ſaat, en, pl.-ter, br. i Love og Anordnin⸗ 
ger for: Underfaat, (f. Gr. Fr, 6 Septbr. 

J 

bytugt (Reenberg), Ca 

Saa lang ſom Dagin 

lang. b) fom har en bet 

Landsſtit — ang. 

LCandoſtit, bt f. 
re, —R— 

1709.) 
brug. 

Landsting, et. tilforn i Denmart: 
retten, hvortilSagerindkævnedes fre di 
tinget (Herredsting og Birketing) 
Landstingshører, en Embedemend, 
fulde være tilftede naar Rettene 
v. Landstinget, og udſtede Tingene: 
ſenere Tidjævnlig (dog ci v. Ioſlande: 
ting den ſamme fom) Landstingskn 
ren. Lan ighed, en. der I et 

lancia. Ir: lance. 2c.] et langt og fre! 
Spyd, fom var et iſcer fordum fer 3 
dere brugeligt Baaben. (Gt Srar. Tr: 
=— Landfedrager, en. En m. kLandſt tå 
net Kriger. Landfekamp, es, K. ts 
cer m. Landſer. (VP. E. Rå ha: 
eod, Landſeſpids, Landfefted, 0. fl. 
Landffab, et. pl.-er. [I. andjebaft) 

1. en vig, ved naturlige, dl. fra gomså 
Tid vedtagne Grændier færftilt Del dl 
Cand; en Provinds. (f. Land, 5.) 24 
mindre Deel af Landet, en Egn, iſat e 
faa vidt fom den fan overfinee eller fle 
i Synet. Et ſmukt, maleri, biergt 
At opfåge, aftegne et £. = eg 
maler, en. den Maler, der iſer bor låg 
fig efter at tegne og male Sandisk. 
Candſtabemaleri, et. M. ſom fordiin & 
e. (Landſtabeſtylke.) Lardſt⸗ ben⸗ 
ning, en. Gierningen gt male kandfebe 
den Gren af Malerfonften, ſon krat 
befatter ſig. Landffabemade, et, Em 
Forſamling, fom holdes af Udvalgte fred 
Landftab. Candſtabsord, et. od, fø 

allehe br.'af Almuen i en vis Provind. (2) 
Landffabsordbog, en. Orddeg oem fir 
danne Ord, over et Lands Nundarter il 
Dialecter.  Landffabstegning, æ. !, 
Gierningen at tegne et. £, 2, 0m Lenunn 
fom foreſtiller et Landſtab. 

ng, adj. længere, [Sel lingt. 
1. udtrytfer i Alm. den Kørketudkrales 
i Rummet, fom et Legeme Ser, | 
fætning til bred, og undertiden til 

— ——— en, betydelig Udfræflnin 
lang Gade. Denne Vei i —— he 
anden. Bordet er før lange 
Pe Tiden: a) om dens Basilisk 

Deraf: aarlang, dagela 



Lang — Langmodig. 

varer længe, eller leengere, end man 
es om. Én eng Tale. AXrgisre cen 
en lang. (ivf. adv. længe) = langs 
— =dj. noget lang, ſom har nogen Uds 
ning i Lengden. langarme 
har lange Arme. (Saaledes: langbe⸗ 

»… læangfodet, langhaget, langhalſet, 
ghændet, langlaaret, angnaffet, langs 

n 
£.a 

re O… f.) Langbiil,en. En lang og fors 
fyite Tommer⸗Vre. ngbold, en. 
Slags Leg af flere, fom. dele fig i to 
1d, med en Bold, der flaaes i Wei⸗ 
med ct Træ. Af frille Langbold. 

ngbom, en. d. f. ſ. Langvogn (fom 
p cc mere almindeligt.) utz⸗ 
12099, en. et Slags Dands af mange 
r, der holde hinanden i Hænderne, 
ingdrag, et. br. uden Art, og adv. At 
ekte noget i Langdrag 3: forhale det, uds 
tte at bringe det til Ende. At gaae i 
ny dag; lade noget komme i L. ngs 
ægtighed, en. ud. pl. Seenhed, Seen⸗ 
ægtighed. (ufædvant.) ”Den gisr dog 
je nu f. fin Eangdrægtighed." Bording. 
310. (fkangdrægtig, ſeen vægtig. Moth.) 
1ydæts, adv. f. langſtibs. la 
li. ſom har lange Fingre. figurl. tyvagtig. 
angfredag, en. Fredagen fer Paaſte. 
nafer, adj. fom varer længe; langva⸗ 
ag. (Moth. forældet.) langhaaret, ad 
m har langt faar. langhalet, ad). 
m har en fang Hale. Langhalede Aber. 
anghalm, em de længfte, af Pleielen ikke 
rætfede Gtraa af Hvede og Rug, ſom 
ter Zærftningen fæmmes (paa en La 
zImsFam) og bindes i Knipper. 
et, adj. fom har langt Gtraa; langſtraaet. 
Eangbalmet Korn.” J. Boye. (Statens 
sen. 114.73.)  Langhilde. At gaaet Langs 
ilde 3: i Langbrag. (Nu mindre brugeligt.) 
inghvælvet, adj. v. hvælvet i em lang 
stræfning og huul; ſom en Sktibsbund. (Col: 
ing.)  langhændet, adj. (f. langarmet.) 
Anghevl, en. En flor Høvl med langt 
ad, fom éfær Temmermend bruge. 
vangjern, et. det lange, ſmalle, nedentil 
nivdannede Plovjern, der ſidder faft i Plov⸗ 
aſen, og ſom ffærer Furen i Dybden (lods 
et), hvorefter Torven væltes om v. Plov⸗ 
tæret, Langkaal, en. En Net af Gron⸗ 
aal, ſom ſpiſes til Kiodmad. fang: 
iole, en. ſid Kiole for ſmaa Bern, 6 
lole. (norſt.) langledes, v. n. pass. 
ledes ved. At langledes ved noget (4. S. 
Bedel. Moth.) langledet, adj. fom har 
ange Led. 
ing. (langlendẽ. 3.6.0.) Leangleg, en. 
et Slags Strongeleg, m. fire Metalffrænge, 
mdnu brugelig i Norge oq Jsland. (Hak⸗ 
tebret.) langlivet, adj. 1. ſom har en 
lang Overkrop; ell. (om Klæder) en lang 
Dverdeel. En langlivet Kiole. 2. fom 
tver længe. (Moth. langmodig, adj. 
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t, adj. 

"brugtes. 

ngfingret, 

langhal⸗ 

langleds,adv. paa langs. Col⸗ 

Langmodig — Langdeis. 

ſom længe dærer over m. bet, ſom er uret, ell. 
med Fornærmelfer. Deraf: Langmodig⸗ 

hed, en. ud. pl, ”fan herſter med Langs 
modighed, og knuſer el i Flæng.” Storm. 

ngmærter, pl. til Øses: viſſe Somer⸗ 
fer i ſmalle Farvande. (ſ. Tværmærfe,) 
langnæbbet, adj. fom har langt NÆb,. 
Kangreb, et. Reb, hvormed. Læfjetræet bin⸗ 
des faft bag p. Hoſtvognen. Langreife, 
f. Langegt. langrund, adj. langagtig 
rund, elliptiſt, ægrund (dval, ”langledé 
rund.” Golding.)  Langfaling, en. jvf. 
Saling.  Langfav, en. et vig Sla9é 
Skovſave. Langſide, en. den længfte 
Side af noget. Langſiden af et Sktib. (modſ. 
Bredfiden.)  langffaftet, adj. fom har 
langt Skaft. K-angffib, et. Navn p. et 
Slags lange Krigsſtibe, fom i æltre Tider 

langſtibs, adv. efter fængden 
ell. Langſiden af et Skib. At flyde langſtibs 
ind 7* aler agter ind paa et: Skib. 

ing 
ſtanderen. (Moth; ogſaa: Svandeffrue.) 
langfluttet, adj. v. en langſluttet Heſt figes 
undertiden for langlivet eller langkroppet. 
langfpidfet, adj. med en lang Spids. 
Langſpil, et. d. f. ſ. La 
Digte. 1785. S. 76. langſtilket, adj. 
med lang Stift. nafting, et. pl. d. f. 

j. Syening m. lange, aabne Sting. (8. 6. 
O.) langftraaet, adj. fom bar langt 
Straa. an gſtrakt, adj. v. meget uds 
ftraft i Længden; , uforholdsmæsgfig lang. 
langftræffende, adj. v. ſom ftræfter fig 
langt (om Gangent En langſtræekkende 
Heſt. B. S. O.) langfynet, adj. ſom 
feer tydeligt I en vis Afſtand. Langfe, 
en. 
bevæges i ſtore, lange Bolger; (modſ. Fort 
Ss, Krapfs.) 
(ange Taver. Langtavet Hor. 
net, adj. ſom fordrer langt Tonehold. En 
langtonet Vocal, Et langtonet Ord. langs 
travende, adj. En langtravende Heſt, ſom 
gter fange Skridt i at trave. Cangtrin, 
et. det bevægelige Zværtræ, fom gaaer hen 
til Skaglen ed. Træedeſtokken paa en Rok. 
Moth) langtrukken, adj. vidt udtruts 
en. En langtrukken Stiil, Fortelling. 
ngtomme, en. den Tomme eller fine, 

fom paa hver Side fra Kudſtens Haand 
aaer over Heſtens Ryg til den udvendige 

bring i Wundſtykket. langvarig, adj. 
ſom varer længe. (br. fornemmelig m, Hen⸗ 
fyn til Tidsbegrebet og Tidens Længde; 
og iffe, fom varig, med Bibegreb om 
Gtorte, Hold.) Kangvarige Sygdomme. 
En langvarig Krig. Derat: Langvarig⸗ 
hed, en. ud. pl. "pvilten Langvarighed, 
naar man ſtulde ſtrive meget, da at male 
faa meget,” Guldb. langvejs, adv. 1. 
fra et langt borte liggende Sted. Han er 
fommen langvejs fra. 2. ad en lang Wei. 

ngleg. (Storms 

i Bsfproget: naar Havet I rum Sa 

langtavet, adj. fom har 
langto⸗ 

re, cen. Skrue bag I en Rok y. Op⸗ 
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” Længde, en. [Isl. Le 

Langdeis — Langå. 

At reiſe langveis bort. ”Thi gif han langs 
veis bort', fin Fede der at hente,” Helt, 
»Ingen Præft maa reiſe langveis hen ti 
Stiftet.“ D. Lov. Il. 11,8. ”Langvejs fra 

" Etolen.” II. 18. 9,-”Liden Byrde er lang⸗ 
veib tung.” Ordſpr. ”udfændingen, fom 

æ kommer langveis af fremmede Land. Taus⸗ 
ſen. (Det forekommer ogſaa i ældre Skr. 
ſom adj, f. Cr. i Bid. 1550: ”Af langs 
veis Land,” Viisd. 14. 17.) Langvod, 
et. Et Slags ftore Bod, fom ifær i Norge 
bruges til Fiftefangit, og der ogſaa kal⸗ 
des Not. (Bybeder om Fiſte og Fiſterier. 
1792. S. 261.) Langvogn, en. det 
Stykke, ſom, v. at fæftes m. Bolte i Fors 
axelen og Bagarelen, holder Forvognen og 
Bagvognen' ſammen.  langvoren, adj.v, 
lang af Vert, opløben. (Cofding.) Fange 
ægt, en. lang Kiorſel ell. Xgt. (Ehr. II. 

ughed, en. ud, pl. Beſtaf⸗ 
fenheden, at være lang. (Moth.) “Med den 
kom ind Werden Lantgheds Plage, og Kort⸗ 
heds Paradis blev tabt.” Baggeſen. = 

d.] 1. udſtræk⸗ 
ning (i Rummet), Beſtaffenheden, af være 
lang (1 og 2.) Det holder faa mange Alen 
t Længden. Veiens É. (jvf. Cærige.) 2. 
Bedvaren, Varighed. At maale Tiders L. 
efter Aar og Dage. I Længden, i Tidens L. 
2: i en noget lang (tilkommende) Tid. 3.4 
Aſtronomien: Solens, en Stiernes ell. Pla: 
nets Sted p. Himmelen, angivet v. en Bue af 
Ekliptiken (Dyrefredfen,) - 4.1 den mathe⸗ 
matiſte Jordbeſtrivelſe: Stedets Beliggenhed 
Oſten ell. Veſten f. en antagen Meridian 
(Middagslinie.) modſat: Stedets Brede, 
— Lengdecirkel (Lengdekreds), en. i 
Aſtron. enhver Cirkel, ſom tænfes parallel 
med Ekliptiken. Leængdeforſtiel, en. 
Afftanden imellem ta Steders Middagsli⸗ 
nie, angiven i Grader cl. Tid. Læng⸗ 
degrad, en. Grader i Xquators Parallels 
citkler, hvorved et Steds Længde angives, 
(modſ. Bredegrad.) demaal, et. 
1. Maal paa en Udſtrekning I Længden, 
2, et Renſtab, hvormed üdſtrækningen 
maales. (modf. Tyngdemaal eller Vogt.) 
Længdemaeling, en. Gierningen, at maale 
ell. beregne en Længde. ngderegning, 
sen. den Regning, hvorved Længden (3, 4) 
udfindes i Aſtronomie og mathemat, Geo⸗ 
graphie. — (længe, længes, Længfel, f.nes f 
denfor, efter alphab. Orden.) 

s nge, v. a. ogen. (I. langen.] 1, 
‚naae. pan fan ikke lange det, itke lange 
til Fadet. (dagl. T.) ”Og ſtulde Modgang 
til min flære Huſtru lange.” Falfter. (Ovids 
Klagebr.) 2. vræfte, flyve. (Moth.) At 
lange: DS op (paa Loftet.) i 

nge, adv. efter Længden; i Stræts 
ning. med. Paa langs (modf. paa Tværs 
2: i Breden.) — Stranden; langs 

Saa frøb' langs ned ad Mu⸗ 

- J ⸗ 
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ven. (Sieldnere forefommer det aden 

Frimann. Xlmunens Ganger. 179, €. 2% 
Langfom, adj. [Fél. långsamr.] 1.i 

fræver lang Zid, ſom varer længe; ſe 
Gt langfomt Arbeide. Det gaaer langi, 
»GSeen var min Bedring, eg heif I 
„ſomt kom jeg atter til Kræfter.” Rat 
”Det er fun Kummeren, ſom Iangſom & 
der,” Rein. »Hvad den fornemmelig fr 
ſtiller til Exrempel, er en langſom g': 
ding.“ Bagg. (£abyr. II. 20,) 2. form 
er fnar eller haftig. fom i Gicrr: 

langſom til Vrede, Cangſom er tå 
fom el er hurtig; feendrægtig den, fem é 

: Fan være hurtig (af Mangel paa Br, 
Raſthed.) Langfom er man efte af Slog 
ſtab; feendrægtig aftid af Uvirtſembet 
Sporon. 3. fang (om Ziden); lang 
langſommelig. (fieſden.) »Man ber: I 
(om Tid vel haver Mumling bert.” Se⸗ 

ing. II. 405. 4. Eedfom, kiedende- 
Cangſomhed, en. ad. pl. Seſtaffendeda 
at være langſom. fans C. i fine Acta 
der er alt for flov. — langfomtndlig, så, 
fom varer eller har varet længe. Has ke 
ikke været her i lengfommelig Tid. (2. 
Langt, adv. der har Adjectivets Been. 

1. om Rummet og ildftrætningen : Zu 
Boſſe ſtyder langt. Jeg var enduß S 
kommen langt paa Veien. — langt fre fl 
—ãA— sene iv fom et *3— 
modſ. nær ved, veg ſom adv. rigs 

i eet Ord. Det er langtfra itfe (>: fg 
iffe) min Mening. Men derimod: Daa 
langt (adj.) fra at være min Menisgj 
Langt bort, langt borte; langt frem af 
fremme; langt hen og henne; langt dd 
og inde, og faaledes m. andre Gteds- De 
verbier. .2. om Tiden; ifær ander Zi 
tænfes fom en Eenhed, et Heelt, c. vat 
et Tidspunkt angivet ; hvorimod ber⸗ 
ges om den vedvarende. Tid. Dax 
ångt (3: 

£ 

tt 
k fane 

ham langt overlegen. Dette be øget Tange 
andet, langt (mattere, Det. ik 
derledes, end jeg venfede. i 

nter, Yn. et Slags RR 
geligt Kortſpil, der fplll 
af tre, fire £. fer Perſe 



Lantee — Laé. 644 Las — Laſtefuld. 

en derimod enhver en konſtig Kanter Kiole er gauſte laſet. IIol. lasinn, reven, 
er.“ Holb. (Poet. Str. 1746. G. 200.) beſtadiget.] 
AAnterne, f. Logte. je, v. 2. 1. [Z. laſchen; og Las 
Ap. en. Piper: [Iol. Leppr. A.S. ſche, et indfældet ell. paaſyet Stykke gel] 
ppe. E. Lap. I. £appen;.og (app, fre fammen af Stuffer, fælde Stykker i; 
ej en Klud, ifær til at bøde med; en Tai (Moth.) Hos Skomagere og Gfræddere: 
et afrevet Stykke; f. Er. en Lap en Maade at ſye paa, hvorved tingene 
e : en Klud) Papir. At fætte en Lap ikke gane, heelt igiennem begge Stykker, der 
L noget. . ſyes ſammen. 2. i Bygningskonſten: føle 
Cappe, v.a.1. bede, fætte Lapper paa. ell. fælde Tommer ſammen v. indſtaatne 
Iappe en Klole, Sko. = Lapning, en. Fuger, ſaaledes at det udgtør et heelt Styk⸗ 
— er. Gierningen at lappe. — Lepperi, fe. At laffe en Maft, en Raa. En laffer 
moget, fom ev lappet; figurl. det, fom Plante, Bielke, 3. At laſte fig, gigre fig 
meget ringe, af ingen Værdi, (dagl. T.) tilgode, ſpekke fig. (Moth. forældet.) .- 
55. D. Ziljt, I. 330, — Kappeftrædder, Laffet, adj. meget fed, Eledfuld, ſom 
d. fo f. Kludeftrædder. ppevært, har hængende fedt Kiod. 
Kludeverk, Lapperi. 1. Laft, en. ud. pl. 1. (T. Laft. 

Caps, en. pl.-er. en ung indbildſt, Ayngde, Byrde, Beſpæer. Kraft og La 
sviig, kaad heqq af Mandfion, [Et I (modfættee i Mechaniken, og Laft er da 
ere Tid, ifær i Kiobenhavn opkommet den Modſtand, Kraften har af overdinde.) 
"D-, ſom ſnarere ſtammer fro det Tydſte At være fig felv og andre t. Laſt (rettere: 
fFfe og Lapp (hvoraf låppifch) end til Byrde.) ”Da — er Døden vores Pligt, 
det Jél. Lapi,) ”Laps ſynes oprinde⸗ og Livet fun t, Laſt.“ Schiermanns Merope. 
en at betyde et ungt Menneſte, der ope (jvf. Byrde.) 2. det, hvormed et Skib er ladet, 
"er fig fom en Dreng. Men Betydningen ” Ladning. At ſtuve, aabne Laſten. At bryde 
bleven noiere beftemt. Det er (Odvede Laſten (tage noget ud af den, ifær paa 
dens) Byvæfen, der udgiøt plens ulovlig Maade.) ivf. Trelaſt, Tommer⸗ 
ærfiende”P. E, Muͤller. = Heraf: Kaps laſt. 3. den Deel af Rummet i et Skib, 
treg, Capfevæfen, 0. fl. id. Zale og hvor Ladningen lægges. Pan faldt ned i 
vere Stiil brugel. Ord. — lapfet, ad). Laften, 4. Befværing, Klage, Daddel. 
m paſſer til en Laps; nægvils, faad, (FJ. Last.) "Man faaer ofte Lov for 
L.aving, en. pl. —er. i Soſproget: en lidt, og Laft for halv mindre,” Ordſpr. 
ste Bind, der ſnart gaaer over. (forældet, Heraf Udtrykket: At lægge een 
Larm, en. ud. pl. [I. Laͤrm.] 1. Stoi, noget til Left ”einem etwas zur Laft les 
ummel, Bulder. *Vilde Daarers tanke⸗ gen” 2: tilregne ham det fom noget, der 
je Larm.“ F. Guldb. ”Hvor Øret doves fortiener Daddel. Dog funde dette ogfaa 
en forvirret, ſtöoiende Larm.“ Rahbek. henregnes under 2 Laft.) — laſtbar, adj. 

). Tilſt. VI. 460.) ”ilhert hver hendes ſtikket til at føre Byrder. (Arreboe.) 
øn i Den raslende Larm fig tabte.” Bagg. Laftdrager, en. pl. e. den, fom giver 
barm er en flærfere Lydfornemmelſe end fig af m. at bære tunge Border. ert 
tføis muntre Bern ſtoie, vilde Børn dyr, et. Dyr, ſom er ſtikket til at bære 
rme.” Måler. 2, Raab og Skrigen (P. Byrder; Trældyr. ”Da gaaer han, Jor⸗ 
aars.) At gere en flor £. for ingenting. dens Herre, i en tungere Trældom, end 
tſlaae Larm 3: falde Krigsfolk til Vaa⸗ Laftdyret.” Mynſter. LCaſtpenge eller 
m ved Trommen; hvoraf: — Caſtepentze, pl. en vis Toldafgift af ladede 
; Larmplads. 8. S. O. (I det militaire Skibe efter deres Drægtighed. Laftport, 
prog bruges def endnu mere fremmede: en. En flor Port i Agter⸗Enden af. Skibe, 
t flage Allarm, Allarmtromme, 0. fi.) ſom lades m. flort Tommer, giennem bvils 

rme, v. p. 4. [I. lårmen.] ſtoie, ken dette fores ind i Laſten. 
are Bulder, buldre. ”Zaué man nyder et. Forſelsſtib. (FTransportſtib.) 
gte Fryd; men larmer f, af dæmpe Klas 2. Laft, en. pl.-er. IJsi. Låstr. T. das 
rs” F. Guldb. Uegentl. ſtiende, kiamres. Lafter.)] Tilbetelighed t. og Færdighed i det 
Larve, eu. pl.-c. [Lat. Larva.] 1. en Ondes Udevelfe; moralſt &ude, Udijd. (Las 

Rajte. »Er et Gienfærd ei en jordiſt Larve ften, ahsol. modfættes Dyden. En Lafter 
vw en evig Aand?” Ohlenſchl. 2. Inſec⸗ Tilbslelighedet. en vis Synd.) et: Synd, 
et i dets førfte Forvandling fom Orm. Udyd, Seil, Lyde. ”Enhver Laft medføs 
- figur. og poetik: "Derfor jeg glædes I rev Færdighed i den tilſvarende Synd og 
ag, thi under envinterlig Larve aner forudfætter, at denne oftere ev bleven øvet. 

eg Sommerens Zid.” J. e. Heiberg. — after findes blot hos Menneſter; Lys 
Las (langt a) el. Cafe, en. pl. Lafer… der og Udyder ogſaa hos Dyr; og Seil 

Dialt, afrenet Stykke Zoøl, Klæderne hang tillige hos Ting.“ Miller. S laſtefuld, 
Lafer ham. => lafet, adj. pialtet; m. adj. ſom har mange Lafter er befmittet 

tune Kleder. En laſet Bigger. Hans v. Laſter. Han var laſtefuld, men ſogte at 

Vang Orobog. . (41) 
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Laſtefuid — Zattermitb. 
ø ed 

le det. Gt Ta åg Gin. Heraf: Lar 
ER ed, en. et dog fielden forekom⸗ 

mer. ("Den menneſtelige Fordærvelfe kal⸗ 

ves Laſte —8* m. Henſyn til dens Virk⸗ 

fomhed I Menneffets Indre.” Miner.) — 
laftfri, adj. fom er uden Laſter. (f« brødes 

i, 1d i. ? ” 

fri før e, nad. [Jol. lasta.] tillægge 
eil og Mangler (om Perſoner; da det 

undertiden medfører et ſterkere Begreb end 
Zadie) ell. nedfætte en Tings Værdi, ved at 

- angive dens Mangler. Det er en flet Kisbs 

4 

, Zale pan 

mand, ber laſter fine egne Varer. At lafte 

cen for hans Dpførfel. Han fortiener fnas 

tere at roſes, end at laftes. jvf. dadle, 
”Yt dadle er at opfege fmaa Feil efter eget 

Tykte, og Eoltfindigen at fremfætte dem ; 

at lafte er at angribe noget f. fande (betys 

deligere) Feil, og udfige det uden Sty. — 

Man dadler noget, naar man tillægger 

det Feil man Latter noget, naar man fras 

fiender det Værd.” Sporon. — Latteffrift, 

et, Skrift, Smedeſkrift, hvori cen angri⸗ 

beg og faftess (Moth. laſteſyg, adj. 

dadleſyg. (Moth.) ſteſyge/ en, Dad⸗ 

—V — adj. ſom 
£aftværdig ed, 42* 

ud. pl. Beſtaffenheden, år være laſtvcerdis 

saP Lafte, v. 2. 1. [af Laſt, Skibelaſt.] 
bruges undertiden for: lede, navem one- 

rare, Stibet var laftet med Tommer. 
Latin, et (og en.) det latinſte Sprog. At 

tale, at ſtrive, at lære Latin, At holde en 
Latin. . ”At intet er faa fandt 

fom Glæde, man 06 har ſagt p. godt Lar 

tin." Rahbek, — Latiner, en. den, ſom 

forſtager vel at. tale Mer ſtrive katin. — 
iatinſt, adj. - Gui latinſt Bog. 

tter, en. ud pl. [IS Hlatr.] 1. 

Glerningen at lee, og den derved frembragte 

Lyd. Af brifteudi £. At ſlaae en hoi C. op. 
At flaac noget hen i (med) Latter. 2. fignrl. 
Spot: en latterlig Gienſtand. At være, 
blive tif Latter for ale Folk. At giore fig 
tit £. for Andre, — latterfuld, adj. rig 
paa Latter. (Bagg.) latterfardig, adj. 
færdig til at lee, nær ved af bryde ud i 
Latter. ”Saa fagde hun med latterfærditz 

Mine.” Tode. (Poet. Skr. I. 275.) — lat⸗ 

terlig, adj. fom vætter Latter, opfordrer 
fil at lee, fortiener at udlees. En latterlig. 
Gienftand, Perfon. Det er latterligt at 
høre hans forfængelige Selvroeé. ”Det var 
muligt, at jeg af blot Vildfarelſe anfaae 
en alvorlig Gienſtand fra en latrerlig Gis 
de” Birkner. — Latterlighed, en. 1. nd, 
pl. Beſtaffenheden at være latterlig. 2. 
—* -er. noget, ſom fortiener at belees; 

nem til af lee, ſom let falder i Latter, 
»Hot var den ſtore Mand faa lattermild 

fortlener at laſtes. 

og kaad ?“ Hold. (Poet. Ekr. 1745. G. Skiemted 
142.) "Snart trykker til fin Barm de lats , 

6i2 

en. tilforn: en Dommer ved Lauglinsc: 

X. ſ. ſ. kaugeforſamling. 

4 

Lattermild — Laurbar. 

»Med lattermilde Ord og gisglefalts 
der.” Stenerſen. — Deraf: 
hed, en. ud. pi. (6. 6.2.) 
aug, Lag el. Cav, en. ældre Stcna. 

sf Ordet Lov [Fl Lag. pl. Låg] seotd: 
ugdag (ell. Lavdag), en. den Dag, u 

Loven foreffriver den Indſteevnte cndclse 
at ſtulle møde (nu afſtaffet.) : 

fermilde Gmaa,” H. Bull. (Forfsg ile 
S. V. 155.) 2. blandet m. megen = 

Norge og. Itland. Cangting, ci. I. 
Lågpbing.] tilforn: em DOvercet i Toy 
og Island, fvarende t. Landétingit i Ds 
mart (afſtaffet 1797 og 1800.) 

- Kaugset., pl. d. . [JL Lag.] 1. eget, 
enhver Forening, et Selſtab, Fellecked | 
hvilket Zilfælde det deg fædvenl ain 
Lag ell. Lav. f. ovenfor ) 2 frå 
en Forening, et Gilde cl, Samfand sf le 
Arbeidere (Meſtere og Cvendd, ber bent 
eet Haandverk, og ſom v. Langete Bedtey 
fer træde i en vis Jorbindelſe. > Less 
artikler, pl. Foͤrſtrifter for et ell. fer £ 
Laugsbrev, et. Bevlis, fom gives sæ2. 
—A— ie a. 
den, der er af ſamme Lang, fom en oste 
Laugebrug, en. Skik, Vedtægt i et tom, 
Lautgobyrde, en. Borde, ſom 
Medlemmerne I et Laug. 
ling, en. F. af Laugsmeſſtere. 
frihed, ed. 1. den Rettighed og Fried, på 
er tillagt et Laug. 2. Frihed for d Få 
fræntning i Haandveerker v. Bangs 
hævelfe. "Laugsgilde, et. S. fon tiden 
holder. Launshuus, et. Suns hæd 
2. holder fine Sammenkomſter. Lap 
indretning, en. den J. fom En· 
Haandvorker v. Laugene. 
en. den Haandverksmand, fom efteret bE 
glort Meſterſtykke, optaget fif 
auget. penne, pi. ra 

Laugets Caſſe, form re emmer hk 
(ivf. Tidrpenge,) Lau igbed, & 
d. ſ. ſ. Kaugofrihed. i m 

Laugébrug. Laugsfvend, ca. da, 
efterat have giort Svendeſtykle, 
Svendelauget. Lau en. 
Tvang cl. Indfræntulag i Hasntenlkl 
Udovelfe, fom Can ——— milt: 

Aaurber, et. .ſ. € i 
ten af Laurbærtræet. —* 
Gt. for hvilket Ord man falæ ht de 
tere Aj ber. rt. Laurtu. 8 
Mytthens Hiem.“ Ohtler 8 
menſ. ftaaer i 
Laurbærblad, in, Katie 
Frands, af Zrærté ailllals, KØD 
bærfrone, Saurberyitants Pe 
oct, faaer de X 

berlov 



Laurbær — Lav. 

er £ pl. for: Seier, Krigsheder. At vinde 
Hee Laurbær. Urge glæder fig et 
e Laurbaer, han vandt,” P.A. Heiberg. 
Lav, et. Forſamling, Selſtab. f. Leg 

sug, 1. 
Lav, forældet Udtryksmaade, for: Lov 
ovenfor £-aug), hvoraf i Lovfproget fos 
omme nogle Gammenfætn. f. Er, Lav⸗ 
er, en. den ved Loven faftfatte Myndig⸗ 
83Alder. »Er han ved fin fulde Laval: 
D. e. VI. 21.6. lavbyde, v. 2. 3. 
de en Eiendom op til Tinge, inden den 
a fælges, (D. Lov. V. 1. 9.) Safaa : 
obyde. dag, tu. ſ. under Laug⸗ 
g. hævd, en. ved Rettens Dom 
oervet Stadfeſtelſe p. fin Ciendom. “At 
d Eiendom.“ D. Lov. 

Enke vælger t. at gaae hende t. Haande 
. Raad,.og underffrive m. hende til Bits 
lighed; (ftrives ogſaa: Laugværge.) 
Cav, en. Gt ſvenſt Ord, ſom Natur⸗ 
ntige have optaget t. at betegne Claͤſſen, 
r indbefatter Steens og Træ⸗Mos. (Li- 
en.) [Ordet ſynes af være brugeligt, 1 
and. Begtrup om Agerd. 111,6. 101.] 
traf: Lavart, en. pl.-er. (VB. 6.0. 
Lav, adj. [JS lågr, Hol. laag, leeg ] A. 
entl. 1. (m. Henſyn t. Størrelfe) ikke fot, 

| ringe Heide. Bordet er for lavt. Gun er 
eget lav af Vært. 2, (m. Henſyn t. Belig⸗ 
nhed) fom er, liggerdybere, end andre Ste⸗ 
r. En lav (fid) Eng. Den lave Slette og det 
fe Bierg. En lav Beliggenhed. — Lavt 
rundt, ifte høit) Band. B. figurl. 1. 
. Henſyon til Herkomſt, Stand. At være 
"lav Stand; At være yndet af Hoie og 
ave. 2. med Henſyn til Zæntfemaade; 
harakteer: uden Xresfelelſe, nædel, nes 
ig, gemeen. At fornedre fig ft. lav Smi⸗ 
tr. ”En lav Tenkemaade er der, ſom 
angler Sands for noget (aandeligt) høis 
e.” Miller, Smaa og lave Giæle, ”Jeg 
aa et i mit Bryſt faa lev Mistanke næs 
” Beffel. (jvf. nedrig.) ”Wedrig er nos 
t vorre end lav; thi det 
eſtet betegner fun Fraværelfen af det Hsis 
e, det. Vedrige Virkſomheden af det 
Inde,” Målet, 3, m. Henfyn til Priis, 
erdi: ringe, ikke hoi ell. dyr, let. Lave 
riſer. At fpille leve Spil. 4. om Stilen 
3 Sproget: jævn, ikke rhetoriſk, ligefrem 
gſaa: uædel: et lavt Udtryk.) ”Låve 
dtryk ere ſaadanne, der fun høres I Almus 
ré Sprog.” Muller. — Det lave Komiſte: 
todfættes det højere eflev finere (men er 
Lr mindre paffende Udtryk naar man overs 
lt vil bruge det I Stedet for: det ſtærke 
lamitfe.) 5. om Stemmen, Zonen: a 
igte, ikke ſterk. En lav iſvag) Stemme. At 
ale ft cn Lav Tone. At begynde fin Tale 
zot, (Noth.) b) Muſiken forſtages v. 

N 

h 
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Lave hos Mens 

ø 

2 ø 

lave Zoner de grovere el. dybere, At bes 
gynde en Sang, Melodie for lavt. lav⸗ 
enet, adj. ſom har lave, forte Been. 

lavbyde, x. 2. 3. (forſtiell. fra det ovenfor 
anførte lavbyde ell. fovbyde.) byde et Ars 
deides Udferelfå op for hvem, der vil paa⸗ 
tage fig det for den lavefte Betaling; lici⸗ 
tere. (brugel, i Ivlland.) Lavland, et. 
Et Land ef en Landſtrekning, ſom overs 
hovedet, el. i Gammenligning.m, et andet 
i Nærheden af ſamme, ligger lavt, el. lidet 
ophøfet over Havfladen. lavmelet, adj. 
1. ſom har et lavt Mæle, ingen flært Roſi. 
2, figuri. om Stilen. ”Sagaqvadet elſter 
den konſtloſe Iavmælede Tone.” Grundtv. 
Qvœdl. 6. 290.) lavſtammet, adj. 
om har en (av Stamme (om Træcr.) 
— pl. bruges af Sofolk for at 
betegne tet Tidspunktt, naar Bandet ved 
Ebben ſtaaer laveſt. Z Lavhed, en. ud. 
pl. Beſtaffenheden at dære (av (i Adjecti⸗ 
vets forſtiellige Bemarkelſer.) Lavhed i 

nkemaaden. Vandets 
(Man ſiger dog gierne: Egnens lave 

Beliggenhed.) 
- Lava, en. ud, pl. de ſammenſmeltede 
Fosfilier, fom udkaſtes el. udfinde af ilde 
fprudende Berge. S Lavaſtrom, en. En 
Stram af flydende Lava. 

' Lave, uforanderligt Subſt. der bruges 
ſom adv. i Laved: irer Stik og Orden, Det 
modſatte: af Lave, At bringe, fætte noget 
i Lave, Ahi var det tilbørligt, at de forte 
det i Lave iglen.“ ˖ Coldinge K. Dif. At 
faae noget i Lave. (Arreboe. 66,) Nu er 
Alt i Lave. Det er reent fommet af Lave 
(eller i Ulave.) “Alle gemmer paa hans 
egene gif af Lave.” 2 Macc. 9.77. — 

Gan er reent af Lave:' ſiges om den, 
der af overdreven eyſtighed eler deslige 
bærer fig underligt og forſtyrret ad, 
Men Amor er faa tidt af Lave og Bacs 
dus drikfer, ſom man ved.” Rahbet. 
"Dan pludſelig fig ffaaer, fom han var 
reent af Lave,” Bagg, (Danfana. Hi 225.) 
(At lægge fig i Save i. cen: en egen Tas 
lemadde, der forekommer i D. Lov. »Over⸗ 
falder nogen Anden — ell. haver lagt fig 
i Veten og Lave f. ham,” VI. 12.2.) 

Lave, v. a. 1. [Jél. laga.] 1. bringe 
noget I Stand, tiSkik, danne, giore til 
Rette, Det Arbeide har han lavet flet, 
Han har lavet det ilde for fig At lave 
mad. ”Biffe dertil forordnede Kokke maatte 
baade lave og foge Maden.” Guldb. Den 
Net forftaaer hun ei at leve, — At lave 
til, glore færdig, rede dil. At Iave Vognen 
til (for at føre.) At lave en Seng til, -= 
figurl. At lave (rede) til Barfel I: være 
frugtfommelig, At lave fig til, gisre fig 
færdig. 2. fftandfætte, flye det, ſom er 
blever braftfældigt, beſtadiget. Hiulman⸗ 
den ev v. af låve Vognen. 3. recipr. og 
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impers. At lave fig til en Relfe. ”Hærene 
lavede fig til vår rl 1 Macc. 6.33. Det 
lavede (ſtikkede, hændte) fig faa. ("Det 
kunde itte faa lave fig” 3: ſtikke fig, gaae 
an. 1634.) Det laver fig til ondt Veir. * 

Lavepas, et. tilbørlig Orben, Stit eller 
Indretning; paſſende Maal ell. Sisrrelſe. 
(Holberg. Nu fieldent.) Det elegiſte Maal 
og Lavepas.” Rahb. (Tilſt. LII. 528.) Han 
fit pt Lavepas 3: han var vel beftientet. 
Moth. ' 
( —RW en. pl. CLavendler. en vel⸗ 
lugtende Plante, ſom dyrfes i Haver. La- 
vandula spica. Deraf: Kavendelolie, 
LCapendelvand, o. fl. 

Lavere, v. nm. (Plattydſt.) ſ. krydſe, 3. 
Lavet, en. (Zonen p. ſidſte Stavelſe.) 

plrter. et fremmedt Ord, ſom bemærter 
ben Indretning, hvorpaa Kanoner lægget, 
for at kunne deels føre, deels ſtille dem 
(Kanonblok, Kanonvogr, Øtyfvogn,) 

Cavlig, adj. begvem, paſſelig, ſom er 
t. Pas. (P. I. Colding. indf, v. låglig. 

Lavring/ en. ler, [af adj. lav. ] en 
Jordybning; en liden Dal i Jordémonnet. 
kar, en. |, d. ſ. X. é. Leax. E. 

Lax. T. Lachs.] en ſtor Fiſt, ſom lever 

Lectie — Led. 

en Stole (Claffe er nu mere bragckzt 
4. ſigutl. i dagl. TZ. Srettefættelfe, Træ 
ſel. At give cen en Lectie. (Holberq.) 

ctor, en. pl.-er. (Lat.) en fat; 
Lærer v. et Academic, Gymuaſium da e 
anden lignende Lære: Anftalt. . 

1. Led, et. pl.d.f. (F6L Lidr. 3, Sid) 
1. Lemmernes Gammenfeinigg i began; 
Stedet, hvor et Lem forbindes m. et anti. 
At vride, ſtode Armen af Led, fætte ta: 
O igien. Hofteſtaalen gif af Led. (1 Gi, 
33. '25.) At føle Smerte i et Led. (Fo 
led, Haandled, Rygled.) 2. fem, fre 
mod. £ ed for Led. Deraf: ledfer, Is 

. myg, o. fi. 3. Knæœ, Knude vaa Grx, 
Rør og andre Bærter. 4. Sænfe, Hui 
en Kiæde. "Naar eet LED er af Leni, 
er den el længer heel.” Ordſpr. 5. &a 
el. Zrin i Glægtitad. Affom i andet, ne 
die Led. De forbudne Ced i Xgtck.b. 
V.S. O.) ſ. Arveled. 6. i Regackeria 
ele, Stykker i et Forhold. 7. Mad, St: 

te, Linie af Krigsfolk. At file Eeldeta: 
Led. At Kage ĩ ferfte, i.forrefe ÉR. = 
2) Ledafjætning, en. Afjtæring af et inn 

>ell. ſaaret Led. (Amputation.) 
en. (af Led, 5.) den Arvegasgina%. 

i Havet og i Floder, Salmo salar, = Caxe⸗ Hvorefter de Perfoner, fom ere Arvtladca 
i nærmere Grad beflægtede, foretratte |. 
dem, fom ere det i en ſiernere Grad, (Sec- 
cessio gradualis. Durtigtarts D. FG 

angft, en. 1. d. ſ. (. Larefifteri, 2. det, 
lød fanget af Sar; Larefitteriets Udbytte. 
En god, rigélig, ringe £. + Larefifferi, 
et. Gierningen at fange Lar, m. hvad ders 

til hører. Laregaard, en. indhegnet 
Plade I en Flod el. Se, for at fange Lar, 
fom gaae derind i Legetiden. (D. Lov. V. 
10.44.) Laregarn, et. Ø. til Larefangſt. 
Caxekar cl. Laxckiſte, en. En Indretning, 
lavet af Træftænger tværé over en Elv til 
at fange Lar i. Laxevarpe, en. et andet 
Slags Indretning til at fange Lar i, for⸗ 

nemmelig v. Mundingen af en Elv. (norſt.) 

vet, IL 1. S. 267. jvf. nicerv.) Lð 
byld, en. Byld, der har fat fig i då 
Cedfoĩning, en. Ledenes Fotbindelle. ie: 
for, adj. fom bar føre Lemmer. (Rs; 

dkrave, en. En Deel af Armbidans 
gen, der hørte til den fuldftændige horse 
eler Pandfer s Ruftning. (Safa om Køl. 
Krigév. &. 242.) ledmyg, adj følt 
færdig i at boie og bevæge Lemmerne. 

dmygh ed, en. ud. pl. 
Larørred, en: En mindre Fig af Lareflægs en. Udregning af Glægtjlabes sål, Atoce. 

ledfætte, v. a. 3. fætte et. Lem i Led. Br 
Ledfætning, en. (8.6.9.)  Kedfam, 
en. Smerte, fom føles i et &. (Loom 
en. eti B. S. O. ———— 
ledviis, adv: fed for ed. ledorede 
adj. v. foroveden 4 et ed, verden ef ål. 
Ledvadfte en. (. Ledevand, 1 => bils 
dehule, en, den Suulhed, der Be 

ten. Salmo trutta. (ogfaa: Caxforelle.) 
Laxere, v.n.1. (har. Af det Lat. laxo.) 

Lade Maven og Underlivet renfes v. afføs 

vende Lægemidler. Deraf: Laxeerdrik ell. 
Lareredrit, Laxcermiddel, Larcerpulver, 
afforende Pulver, o. fl. 

Lagaret, et. på. -tfer. (T. Lazareth.) 
et Sygehuus, Doſpital (br. iſer om Felt⸗ 
Hoſpitaler og Quarantaine⸗Indretninger.) 

Cazur, en. ud. pl. 1. en ſtion, himmel⸗ 
blaa Farve; Ultramarin. (Moth.) 2. en 
zeolltartet Steen, ſom v. Polering antager 
en blaa Farve, Lazurſteen, hvoraf Ultrama⸗ 

rin tillaves. Silex lazulus. lazurblaa, 
adj. blaa font Lazur eller Ultramarin. 
¶( Moth.) zurfarve, en. lazurblaa F. 

Lectie, en. [af Lat. lectio.) 1. Stykker 
af Bibelen, ſom v. Gudstieneſten forelæs 
fes j. Alteret. 2. et Læreftykfe, ſom fore⸗ 
ættes Bærlinge I en Skole. At lære, læfe 

vver p. fin Lectie. 3, Claſſe, Afdeling & 

y 

net i et Ledemod, paa det Sted, bude | 
er et Led. (8.6.0.) ledelet, sdj. | mg 

i Sedene; fom ingen Faſthed A. Cl 
ning har. San er gange 8 Ga la⸗ 
les Stol. 2. ſom er uden Led. 
LCedeloohed, en. ud. pl 9 
pl. d. f. Gei. lidamdt.) Gent. tit 

, 1, el. Lemmernes S | 
et Led; men ogſaa bruger det for: tå 
en Legemsdeel, der bevæger flid 
(B. 6. 0.) ; Kedeffaal, c. —8 
dehule. 8 

y 



Led — Lede. 
L 

ræelfe I et Led, færd, I Kneet. 
no, en. 1. en Vadſte, fom findes £ el, 
» Ledet; Sedvædffe. 2. en Øngdom i et 
», der beſtager 
Sevært ell. 
t ell. fer Led; Gigt. ' 
2. Led, et. pl. dbyf. IIsi. Hid.] Lat» 
ſe, Paage for en Giennemtforfel i et 
erde ell. Degn, der beftaaer af Sparter 
Lægter, ſom ſlaaes horigontalt og med 

ninger imellem p. lodrette Endetræer, 
Boled, Markled, Bangeled, = Led: 
239, et. og Ledhytte, en. Huus, Hytte, 
or en Ledvogter boer. Ledklinke, en. 
cl. Slaa, ſom luffer f. et Led. Led⸗ 

ærn, en. en lang Stang, der flaaeé p. 
tran over Ledet. (Moth.) Ledſtee, en. 
af de. Zværtræer, fom holde ef Led ſam⸗ 
nm. (Moth.) 
Stolper, der fæftes i Jorden 
a Ledet hænges og luftes. | 
. den, ſom er fat fil at holde et £. lukket. 
3. Led, en. [Jel. Hlid,)] 1. Kant, 
ide, Stilling. Vend det paa den anden 
rd. Berdensled, Verdenshiorne. 
fferleden.“ A. S. Vedel. (jvf. Lid, Lide.) 
en Dagsled for: Dagsreiſe, forekommer 
T gammeld. Haandſtr. (jvf. v. n. 3. lide.) 
o. Led, Reiſe, Vet. 3. Hertil fan ogſaa 
nføreé den nadſtillelige Endelſe: ledes, i 
cdene anderledes, hvorledes, nogenledes, 
aledes, ligeledes. (eneledes 3; allene, ik⸗ 
nm, forekommer i et gammeld. Haandſkr.) 
Lcd, adj. ISIsl. leidr.) 1. ſtyg, fæl, 
ſtyelig, modbydelig. En led Trold. Gt 
Se Aaſyn. Et ledt Menneſte. ”Led er 
n Tale, du giftige Trold.” Storm.“ Hver 
inding er ham led, om ikke haanlig, ſom 
hans valgte Neringévei tilbyder.” Evald. 
ket og eet bliver fnart ledt,” Ordſpr. 
betagen af en flor Ulyſt fil, af Modby⸗ 
lighed, Afſty for moget, At være lcd og 
't af noget. ”Gud vorder den vred, ſom 
Embed er led. Ornſpr. ” 
Cede, en. ud. pl. [af adj. led.] 1. Modby⸗ 
lighed, Afſtyf. noget, ſterk Ulyſt. At have, 
act. til noget. Hun ft Ledet. ham. ( Der⸗ 
: Madlede, Hiemlede.) 2. Kiedſomhed. 
t finde C. ved noget. Tiden er ham til 
ede. (Deraf: Tidslede.) ”Led bemærs 
rt iffe blot hvad der vætter 
llige den, fon føler Lede,” Muͤller. 
1, Lede, v.a.1. II8l. leida. A. 6. læ- 
in. æ. leiten.] 1. fyre eens Gang, 
re ved Haanden, ved en Ledefnor, eller 
sl, At lede et Barn, en Blind. At lede 
n ved Haanden. At lede en Ko til 
ande, At lede cen igiennem ent mørt 
bov, At lede cen paa Veien til et Sted, 
vigtig Bei. »Jeg leder Dig paa de rette 
itier,” Ordſpr. 4. 11. (f. aflede, bortlede, 
emlede, indlede) ”Mod og Kraft bør 
de Foretagender i vanſtelige Tilfælde ; 

Ledværk, en. Ømerte, Vært 

og hvor⸗ 

» 
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Lede⸗ 

en vandagtig Hevelſe. 

edftolpe, en. En af de 

edvogter, 

»3 

fede; men 

gen. (Baggefen.) 

men Forftand Eftertanke ledſa eden” 
Sporon. 2. uegent, om —8 At lede 
Vand ind p. fine Marker, ind i fin Save 
(3: bringe det til at finde derhen.) " 3. 
figurt. fyre cens Handlinger, raade over, 
Den kloge Mand lader fig iffe lede.” 

Sporon. Gun leder ham ligefom hun vil. 
Denne Fyrfte lod fig lede af Yndlinger. 
»Til Retſtaffenhed og Fromhed kunne Mens 
neſtene vel ledes, men ikke tvinges.” Myn⸗ 
fter. = Leden, en. Gierningen ar lede. 
(fleldnere Ledning, fom derimod br. ſam⸗ 
menfat. f. Sflednire , Deiledning, o. fi.) 
Leder, en. En Belleder. (Meſi figurl.) 
fan var min Ungdoms Lærer og Leder. J 
Phyſiken: en electrig £. (gode, flette Lede⸗ 
Fe) En Varmeleder, Tordenleder. — Les 
debaand, et. Baand, hvert cen ledes. (of⸗ 
teft figurl.) At gaae i eens K. 5: lade fig 
aldeles fyre af ham. ”Bedre fri fig at 
forvine, end at gage fengt I evigt Lede⸗ 
sand.” Ingemann, Ledebarn, et. Et 

Barn, fom endnu ef fan gage ene, ſom 
gaaer i Ledebaand. C. Frimann. (Poet. 
Arb. 1788, S. 56.) LEedeſnor, en. et 
Ledebaand. O. Guldb. (Verd. Hiſt. I. 72.) 

eſtierne, en. En Stierne, ſom tiener 
(f. Er. Søfarende) til Veiledning. “gJ 
denne Uvished er den endnu en Ledeſtierne 
tilbage,” Eilſchow. ”Dit Ord er Ledeſtier⸗ 
nen for min Daad.“ C. Hauch. Leder 
foend, en. Ledſager, Veileder. Ledes 
tragd, en. br. fun figurl. for: Veiledning 
Underviisning. En Ledetraad (I! Lærebog 
i Religionsunderviisning. 

2. e, v. n. og a. ledte, ledt. ISv. leta 
Isl. leida. jvf. Ihres Gloff.] ſoge, ran⸗ 
ſage, for af finde noget, At lede om, efter 
noget, fom er blevet borte. ”Den, fon , 
leder, føger fmaaligen fra det ene Sted til 
det andet. At lede uüdtrykker ſaaledes p. en 
ftærfere Maade det famme Begreb), ſom 
fose Man fan iffe lede efter et Skib p. 

ceanet.” Måler, »Man ffal lede om 
Menneſter der, hvor diſſe fordum føgte om 

. Pladé,” Guldberg. (V. Hiſt. I. 758.) ”At 
lede om det, ſom da førft ganfte tabes, 
naar def er fundet, forekommer mig yderft 
urimeligt.” Saggeſen. — At lede én Bog 
itgiennem. At lede noget op (ſtaffe det til⸗ 
veie v. at lede.) At lede (føge) Toi ſam⸗ 
men. At lede ud hvad man vil have. (f. 
udføge.) — Leden, en. Sogen, Cfterføs 

es, v'n. pass. [f. led, adj. og Lede. 
Isl. leidaz.] 1. kiedes ved. At ledes ved 
Tiden, v. eens Selſtab. 2. fane Lede til, 
Modbydelighed for. At ledes ved Mad. 

Ledig, adj. 1. tom. (I. lidugr. T. ledig.) 
Dog br. ledig oftef om en ubetagen Plade, 
et ubefat Sted, tom om et (cubiſt) Rum, 
ſom ei er befat, optaget, opfyldt. En ledig 
Benk, Stol; en ledig Plade p. Vognen. 



Ledig.— Ledingspenge. 

(Mer: en tom Tonde, Flaffe.) Værelfet 
er nu ledigt 2: ingen beboer det. Bærelfet 
er ganffe tomt >: uden alt Boſkah. Huſet 
ftaaer ledigt (ubeboet. Moth.) ”Ledigt er 
det, fom der intet er paa; tomt det, ſom 
der intet ev i,” Sporon. (Dog figer man 
ogſaa: Der var tomt for Menneſter p. Tor⸗ 
vet. Ligeſom: Der var tomti Skueſpilhuſet.) 
”Man falder en Vogn tom, . for faa vidt 

” fom den intet indeholder, ledig f. faa vidt 
fom den intet fører, Man fan fige om cen; 
han kierte p. en tom Bogn; men de var 
den ikke ledig,” Sporon. — ſigurl. ubeſat. 
Gt ledigt Embede. Denne Poft er endnu 
ledig. " 2. ſom er uden Arbeide, Forretnin⸗ 
cv, ſom intet lager fig for; ſom ef ev uds 

ford: ved Arbeide. pan har aldrig en 
ledig Time, er aldrig ledig. ”Og han 
gif ud — og ſaae andre ftaae ledige paa 
Torvet.“ Matth. 20. 3. »Ledig er den, 
ſom (for en Tid) intet beſtiller; orkeslos 
den fom (i længere Tid, jævnligen) intet 
gider beftile,” Sporon. ”ZTufinde Arme, 
form før havde været ledige, bleve derved 
atte i Bivægelle.” Kampmann. ”Det er 
bedre, at være ledig, end at giore ingen⸗ 

. fing.” Rahb. (efter Plin, D. T. IV. 506,) 
3. fom er ubunden, fin egen Herre; færd. 
om den Ugifte. At være leé og ledig. Les 
dige Tieneſtefolk (fom ingen Tienefte have.) 
= £ediggang, en. ud. pl. det, at man (i 
eh vis Sid) ikke tager fig noget for. (f. 
Orkeslodhed.) ”Den travle Lediggang,” 
Rahbek.  Kediggænger, en. den, ſom 
Intet tager fig for; Dagdriver, erfesles 
Perfon. ”Derjom Lovgivningen undertiden 
ſynes at befatte fig m. Lediggængere, ſaa 
ev: det, fun naar be ere fattige.” Rahbek. 
Cedighed, en. ud, pl Beſtaffenheden, at 
være ledig. (meft i Bemærk, Mo. 2. 3. ſ. 
Tienſtledighed.) 
Cedite, en. pl. - vr. ſegentl. Lædike, af 

Cad og lade.] J Alm. er lidet Giemine; 
fornemmelig: et lidet afdeelt Giemme med 
Laag over i flørre Kifter og Skrine. 

" 1, Keding, en. ud. pl. [3$$1. Leidéngr.] 
et forældet Ord, ſom egentl. bemærter: 
2) Cstrig, Sotog, og b) den til ſaadant 
Tog udſtrevne el. lovheſtemte Skat; Krigs⸗ 
ſtyr. At fare i £. byde £. ud. (P. Claus⸗ 
fen.) Af nyere Digtere er det optaget og 
brugt for: Orlog, Krigstog i Almindel. 
»Naar ban i, Ceding drog med Nordens 
raſte Helte.” Stenerſen. »Orlog og Les 
ding forholde fig efter deres gamle Ves 
snærfelfe t. hinanden, ſom Krig og Krigs⸗ 
tog. Naar der var Orlog paa Færde bød 
Kongen Leding ud.” Miller. = Led 
bud, et. Opbud til Krigstog. (V. S. O.) 
Ledingsfærd, en. Krigsfærd, Krigstog. 
L.edingsmand, en. Krigémand Soldat. 
(B. 6.0.) — Ledingspenge, på. Krigés 
ſtyr; Krigsfolts Lonning. —8 Aucher.) 

* 
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Ledingspligt — Ler. 

d 

Kedingspligt, en. gkelſe t. et tu 
fi Krig en" til gt fare Krigéfter. "i 
el cilvænnes fan, fin Ledingspligt at im 
Bording. Ledingoſtat, cen. df. fl 
ding, b.. (Ledingegierd. forældet.) i 
dingoſtyr, en. d. f. f. Scdingsftat. I 
dingstog, et. Leding, Krigstog. "Ski | 
des der atter t. Ledingstog.” C. fria 

Ze Leding, en. Dd. f. f. Led, Berta 
led, Verdenſkant. (A. G. Bedel.) "2 
ger Himmelen, fra Leding indtil * 
rreboe. 154. Saaledes ogfaa beg XR 

VNorleding (Bording), BSonderleding ( 
reboe. 170), Oſterleding. o.f2. 

Ledfage, v.2.1. IJci. segia leid, f 
viſe Vei.) 1. egenti. viſe Vej, ik 
Dan ffal ldføge Eder til Ganti." | 
Bibel, ”Man leder den, fom ci far i 
vil gane; man ledſatger den, fom iik 4 
fan fiude Bei. Den Svage leder a: 
den Ubetipndte ledfager maa.” org 
2. uchentl. følge, gisre Folge må; 
binde, lade folge med (fom er de 332 
brugel. Bemerkelſer.) At ledſege rat 
pons Reiſe. At ledſage Gangen am I 
rumenter == Ledtager, en. Jel. Led 

sågumadr,] Veileder, Fører; Felgdea: 
Om et Fruentimmer : - Ledfagrrink, 
— Ledſagelſe, Cedfegning, cm. Gir 
gen at ledfage. IIti. Leidsågn.] 

tog, n.s. br, altid uden Id. | 
adv. med præp. i. [af Led, 3. I 
Vet, og, i Følge Gram, bet gl. 
ællesttab; hvoraf A. &. Geibolu. 
celle, Gethoftscipe, Fællesgeb, 4" 
.S. fr, V. 6. 178,] Forening, €2 

qvem m. andre fil og i et Foretagent«. ] 
være i Ledtog m. cen. De var Fy 
Cedtog (fammen.) Tyven harde mn 
. med fig. (Paa en nfædvarl, 35 
br. det af Jacobl, ſom felvfæntigt Ean 
"Fre danſte Herrer ere med i Ledteze. 
GSaml. Skr. 8,64.) - 

æe, en. pl -x. [Set. Liar. Et li 
N. S. Lehe.] et ſtarpt Redſeb, 
ſœttes paa et Skaft og bruges ſast 
til at ſſaage Sræs og meie Korn. = 
drag, et. 1. Skaftet p. en &ge. (f. D= 
4.) 2. ben Stræfning, fom om å=' 
kan naae med Been; celler faameget FT 
eller Korn, fon paa cerheng fått!" 
m. ten, fa ERE: via King, 7 
med Leen ét. Skaftet; Leerting 
— Leemand, en, En Elrtt=- 
Leeſtaft, et. den noget frame, 
Knage eller Haandfang forfonsåe €/%; 
hvoxpaa Leen fæftet ved Halles. 

Cee, v. n. loe, let. Cher.) (SER 
A. S. hlihan, ahan. — 
1. give den ———* med Roksty! 
Brofthuulbeben og Bevægeler — 
forbuiſdne Lyd (Latter), fon vælfes TT 
fliclige, ifær behagelige, fanget, FT 
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Lee — Leermolle. 

ende Indtryk p. Sielen, ell. ved en blot 
ok Birfning (fom Kildren, Krampe.) 
t flitte-i at lee, . ”"Den leer bedt, fom 
er fidft.” Ordſpr. Af lee i fit Hierte (glæde 
3 hemmeligen; celler føle Driften til vat⸗ 
c3 men undertrykke den.) At lee af cen 
ſpotte cen ved Latter. — At lee ad, det 
mme: (Han befpottede dem, og lov ad 
art.” 1 Macc. 7.34.) Ogſaa: fee, fmile t. 
mn. Hun loe faa mifdt ad ham. 2. ſigurl. 
igeſom fmile:) vife fig i en behagelig, 
dragende, indbydende Skikkelſe. * Alt hvad 
t Die langt fra ſeer, faa blidt, faa yndigt 
[ dig ler,” Tode. (”Dg min Stemme 
ang, mit Øie loe” F. Guldberg. I ligs 
ende ildtryf.br, det iffe faameget om den 
sentlige Latter, fom om Smilet.) At lee 
f el. over noget. At lee cen ud. (f. udlee.) 
Leg, en. É. keg. . 
Ceen, et. f. Le Re . hy ' 

Seer, et. ud. pl st. Leir. So. Ler, 

era.) en fed ell. flæbende Jordart, beſtaa⸗ 
nde af den rene Leerjord, blander m. forſtiel⸗ 
ge fremmede Zilfætninger, hvorved de mans 
e lceragtige Jord⸗ og Steenarter dannes. (ſ. 
Yibelcer, Pottemagerleer, Teglleer, Mergei, 
zalkejord, m. fl.) At ælte, danne Leret 
il Muurſteen. = ger, en. A. med 
eerblandet Jord. leeragztig, adj. lig⸗ 
lende Leer, blandet m. Leer. art, 
n. pl. —cr. en vis ſerſtilt Leerjord eller 
eeroͤlanding. leerblandet, adj. blandet 
ned Leerjord imellem andre Jordarter. 
eerbund, ens levet, leerblandet Jordbund. 
ring en. f. Leerhuus. Leer⸗ 
æn, en. ”En af Leer opfat Bænt I Bens 
erſtuer.“ (Moth. Nu næften overalt gaaet få 
if Brug.) LedunE, en. ſ. Dunk. 
Leerdynd, et. Leer el, Lcerjord, blandet 
nn. Band. grav, en. Sted, hvor 
eer graves,  £ecrgrund, en. d. f. f. 
Leerbund. Ceergũlv, et. G. fom ér 
agt af ſtampet ger. Leerhuus, et. H. 
wis Vægge enten ere klinede m, Leer, ell. 
pførte af ſtampet Leer blandet m. Straa. 
Lerjord, en. 1. Leer, fom ev djemif ads 
Filt fra alle fremmede Dele: reen Ceerjord. 
Argilla pura. (Aluniord.) 2. leerblandet 
vord. CLeerkar, et. pl. d. ſ. et af £eer 
annet Kar. (Leerfad, pande, Leer⸗ 
otte, Leerſtaal, 0. f. v.) leerklinet, 
idj. v. ſom er klinet med kLeer, har 
Unede Vægge. »En leerklinet Hytte.” 
Pram.) Ceerklining, en. Giernin⸗ 
jen, at kline Vegge. leerklæg, adj. ſei, 
sedhængende ſom Leer. ( B. S. O.) Leer: 
tolle, en. Redſtab til at banke el, ſtampe 
2. med. Leermergel, en. Blanding af 
Kalk og Leer, hvor Leret er jſtorſt Mængde. 
Olufſen. Landoec. 30.) Leermuld, en. 
Muldjord blandet mede, Deraf: leermuldet, 
adj. leermuldet Jord. Leermolle, en. 
Jndcetutig ell. Maſtine, hvorved man ælter 

s 
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Teglleer; ell. hvorved Seer, fom mar vil 
have fiint og renſet, giennemffæres ved 
Knive, anbragte i en Balſe. Leerpibe, 
en. d. f. ſ. Kridpibe. CLeerſtifer, en. Et 
Slags Skiferſteen, hvis Grund⸗Beſtande 
deel er hærdet Leerjord, og ſom undertiden 
danner hele Bierge. Argilla schistus. 

eerfſteen, en. En halv haard, mager Leers 
jord, Argilla argitithus. Leervei, en. 
Vel, hvis Grund er leret. (modſ. Idrdvei.) 
Ceervætz, en. klinet, el. af ſtampet Leer 
opfort Vag.  Lecælte, en. et Sted, 
hvor der er dybt Leerdynd. — leret, adj. 
"1. fom indeholder Seer, er blandet m. Leer. 
En leret Jordbund. 2. fom er belagt, 
overftrøget, rilfiyet med Leer. Gulvet er 
ganſte leret. ' …| 
Aeevange, en, i Skibsſproget: 1. en 

Fræbom, der ligger tværftibs over Dakket 
p. Galeaſer og Sagter, og hvorpaa Fokke⸗ 
ſtisdet vandrer med en Stroppe. 2. en 
Gulvſkruppe med langt Skaft. (Schneider.) 

e, v. p. 1. (har.) lIMaaſtee af A. 
S. leaf; Jsl. liafr, fiær, elſtet. E. love, 

at elſte) drive letfærdig Gysg, have 
letfærdig Dimgang med en Perſon af et 
andet Kien. At lefle med en Dige. Han 
lefler med alle Mandfolk (er coquet.) 
— figurl, ”Han harmes over det Roſen⸗ 
blad, ſom lefler i Vinden og leger.” Dhien⸗ 
fjlæger, = Deraf: Leflen, en. ud. pl. lets 
færdig Adfærd; Zale, Miner, Spsg, fom 
gaaer ud faa Letfærdighed eder ſandſelig 
Kicerlighed. — Lefleri, en. pſ.-er. df. f. 

Leflen. ”Bed Lefleri og Bolerſtens Konfts 
greb,” Rahb. ”Hun havde Vid uden Ond⸗ 

ab, Munterhed uden Lefleri, og Leves 
maade uden Falſthed.“ Rahb. (D. T. X. 
592. er udtrykker det nermeſt: Coquet⸗ 
terie.)Leflerier, Kaadheder, ja vel Utcers 
ligheder.” fammeft. XI. 331. — Leflebro⸗ 
der, en. Mandfolk, fom er hengiven til 
eeflen; en Lefler. (Moth.) leflekiær, adj. 
lefleſyg. (Moth.) ekonſt, en. Færs 
dighed I at lefle, »ead Leflekonſten så bes 
daare dig.” Rahbek. Digte. II. 24. ”Den 
ſtienne Gud — ſom de ei fan fange meer 
m. Leflekonſt.“ Øbfenfhlæger, (Balder,) 
Ceflelyſt, en. Leyſt til Leflen. Teflefyg, 
adj. hengiven t. Lefleri. (coquet.) B. 6.0. 
Exflejyge, en, Tilbeielighed til Leften. 

1. Leg, en. pl.-e. [Jél. Leikr.] 1. En 
Handling, ſom foretages blot til Moro ell. 
Borinftelfe, ſom ikke har noget. alvorligt , 
Maal; Lyftighed, lyftigt Spil, GEicmt og 
Gammen. (Ofteft m. Bibegreb om en ders 
med forbunden Bevægelfe. jvf. lege, 6J 
Drengene have en Leg for. At finde p. en 
Leg. At drive Tiden bort m. Leg. ”Hvor 
Henfigt indtræder, er * forftyrret.” 
Mynfter. (ſ. Børneleg, ØGietteleg 7 Jules 
leg, Panteleg, 0. fl.; og jvf. Spil, der 
bruges om viffe Slags mere konſtige Lege, 
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”»Baade Spil og Læg have viffe Regler ; 
men diſſe ere færre v. Legen, der ofte bliver 
Munterhedené naturlige Udbrud,” Miller. 
— 3 Iylland bruges færd. om Dandé 
og Dandfegilde. 2. mu calge Inſtrument 
og Spil p. ſamme; Strængeleg. (f. ogfaa 
Cangleg. Ellers forældet.) 

2. Leg, en. ud. pl. [2 LCaich.] Fiſte⸗ 
nes og Frørneé Sed. (ſ. Srøleg.) 

" ege, v. n. og a. 1. IJel. leika.] 1. 
v.n. drive Leg, forlyſte fig m. Leg. Bars 

' met leger med fig ſelv. Pigen leger med 
.— Drengene Seaetel. Gan legede med fine 

Børn. ”Han legede m. Løver, fort m. Kid.” 
"Gir. 47, 3. — figurt. At lege m. Faren 3: 
agte den ringe. "Holdes det in. Sillighed for 
barnagtigt, at lege i vigtige Ting,” Eil⸗ 

ſchow. — Ogfaa om Dyr: Kattekillingen le« 

Ø 

< fig i dunkle Vat,” Pram. 

ger m. Hunden, 2. act. foretage fig, ſyſle 
med en vis eg; men fun om faadanae, 
hvis Diemed er blot eyſt og Moro! da 
fpille br.om'dem, der tidige, ell, fornemmes 
lig gzaae ud p. Konſt, Held og Binding. At 
lette (fpile) Bold; lege Stunt, Blindedut, 
Nodder i Gæntde, ac. (Derimod: At fpille 
Kort, Zærninger, Skak, Kegler.) 3, ſpille 
p. et Inſtrument. At lege p. Harpe. (for⸗ 
ældet.) 4. v. n. om Fliſkene: kaſte Rogn 
og (2) Beg. — Om viſſe Fugle: (f. Ex. Ur⸗ 
høns) at føge Parring. 5. v. en ſigurl. (ell. 
maaſtee færegen) Bemærtfelfe br. det uns 
dertiden om en haſtig, bævrende Bevægelje. 
Heften leger m. Drene. (Colding.) Bandet 
leger p. Strandbredden. (Moth.) Urten le⸗ 

er (ſiges om det fodende ØL.) f. fpille, 1. = 
Tegeaar, pl. de Aar, hvori Barnet finder 
fin eyſt i Len. Legebane, en. Plade 
ndrettet til offentlige Lege. (Circué.) V. 
.O. Legebold, en. Bold fil at lege 

med, Spillebold. figurl. At være eens 
2: behandles fom Middel, vilkaarligen. 
Kegebroder, en. den, ſom deeltager i en 
Andens Leg, iſcer i den barnlige Alder. 
»Trods Sefters Ban og Legebrodres 
Baad.” Rein. Legedam, en. ig lege, 4.) 
Dam, hvort Karper' eller andre Damfiſte 
ſœttes for at yngle; en Yngledam. (Det. 
"Mag. II, 169,) ” fregedutfe, en, Dutfe 
til at lege med. ”De edukker hos mig 
laane.” K. B. efagter, n. s. pl. uds 
vortes fpøgende Adfærd og Lader, . ”RNet 
fom du funde ſtee m. Skiemt og Legefag⸗ 
ter.“ H. A. Brorſon. Legekarpe, en. (f. 
lege, 4.) En Hun⸗Karpe, der fættee i den 
dertil beftemte Dam f. at yngle. . Lege⸗ 
plade, en. Plade at lege pag, f. Er. ved 
en Skole. Legefted, et. Legeplads, Sted 
at lege paa. (Dhlenſchl.) Legeſtue, en. 
hos Bønderne d. f. f. Juleſtue. Lege⸗ 

- fværm, en, En Sværm af legende Perſo⸗ 
ner, ”En Legefoærm, fom vild omtumier 

Jegefyg, adj. 

S 

"Leg, el. gisres faa let, ſom def ver es tg. 
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ell. ſom tillige gaae ud p. Fengevinding.) 

Cetzebroder. Legetanter, pl. 
ker, henvendte til keg og Speg. ”Dy ha 

tanker nu f. Elſtorstanker vege.“ F.L 
Frimann. etid, en. 1. 32,'e 
anvendes paa Leg. Eventyr — fre fpet 
Barndemné etid.” Bagg. 2. Fifwn 
Parringstid. (1. lege, 4.) egetine, (1. 
ritime, fom Bern have til af lg 4 
getei, et. Sager, fon Børn lege ud. 

Kegevært, et. Arbeide, der bebantici'a 

Drengené Læsning er enden fun £, M 
fvære Arbeid var ham fun et 
— el. eme, et. pl. 

[Jẽl. Lik, Likami.) 1. enhver, v. de ute 
tes Sandſer fornemmelig ed. Fiendelig (> 
teriel) Ting. Phyfiſte, organigte, uesgerk 
Legemer. Et haardt, blødt, glenmets 
tigt, elaſtiſt £. Foeſſie, metalige, fro 
nede Legemer. Synlige Legemer. Etꝛe: 
C. beftaaer af Dele. ”Forblinde ef xx 
Segierligheder gribe vi ofteſt Elrega ' 
Stedet f. Legemet.” Baſth. 2. ct ma 
ell. mindre organiſt (3: levende, orgarn 
vet) Legeme; hvortil Dyr og Plast ry 
nes (de fidfte dog, efter alm. Salta 
tun negentlig.) 3 Gærd. Organet far « 
dyriſt Liv: en Krop; I Modſete. flår 
len. En fund Siæf t et fundet Å, At ve 
Legemet. (Man bruger Krop figtits: 
Modfætn. til Siælen; men vgſae fil ⸗ 
vedet. Saaledes figes i Ain, At filer 
vedet fra Kroppen; iffe: fra Lrgræd: 8 
i Alm. bruges Krop, ikke Legeme, ex 
agtet el. dodt Dyr. jvf. Lig.) = lam 
ig, adj. 1. fom har et Legemes Chenio 
ber, fan fornemmes ved Gandferns, 4£ 
delelig; materiel; modſat: senddig oe 
emlig. Legemlige Gæfener, Daa lege⸗ 
ige (mate elle) Verden. 2. fom 0 

til, vedkommer, findes v. Begemet. Lezes 
lige Feil, Svagheder, Smerter. - 
Omgang mied nogen. (”At have lehen 
Omgængelfe med uberygtet Qdinde. 
Lov, VI. 13.7.): Legemlighed, (5. & 
pl. legemligt Bæfen, legemlig Beftafan 
(Corporlighed.) B. S. O. = legealet 
adj. fom er uden Ergeme, er til nes deu 
eme. ”Kegemløfe Xander.” Rabkt. - 
egemverden, en. den fandfetige, mel? 

ele Verden; Sandſeverdenen; maj. Jo 
déverdenen. (Trefdow. $. Br.) = 
emsbeſtaffenhed, en. Legemets Art; fr 
itution. En ſtæerk, fvag É. grat: 

bræt, Letgemsbrofi, en. Stade, WM 
Legemet. emsbyguing, en. 8 

——— 
s 

mets Sammenſetning 
Dele og diſſes Forhold og Sterreiſe. (& 
Organieme.Gilfthorv.)  Fegersdensdi 
en. Legemets hdvortes Skikkelſe. Ca jer, 
ædel, fin £, Ig Bemerkelſen: Dart 
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vikli 
* 
ſe. gemes 
aft. Le Cegemsfyldighet, 
Legemets fyldige, tiødfalde effåffens 
. Lenemefærdighed, en. Fœrdighed 
at bruge femmerne, i kLegemssvelſer. 
ngelstoff.) Lenemsheide, en. e 
enneſteligt; Legemes Hoide. ⸗ 
mokraft, en. det Maal af Styrke I Les 
met, een har af Naturen (br. oftere i pl.) 
etzemslyde en. Legemsfeil. Legemss 
cie, en. Omſorg for Legemet ved Mad, 
ritte, Sovn, Bevegelſe, Hvile, m. m. 
egemsſtfiktelſe, en, Dd. f. ſ. Legemodan⸗ 
i . emsſmerte, en. G. ſom føles 
degemet. (8. S. O.) Legemstftilling, 
le Maade at føre, holde Legemet paa. 
egemsſtraf, en. traf, fom cen lider p. 
gemet. Legemsſtyrke en. d. f. f. ke⸗ 
imsfraft, legemlig S. —— ed, 
i. legemlig Skrobelighed eller Svaghed 
kgemsøvelt , en. pl.-r. Øvelfe, hvorved 
egemet dannes og dets Kræfter udvikles. 
Le ende, en. pi. * TF. (Lat.) Helgenes 

sonet, el. enkelte Gagn og Fortellinger 

—* Len, Lien. ts 

nv So. Lån; fom 
ihre udleder af låna, låna. A. 6. Lean, 
serces, stipendium,] fordum: ethvert. 
zordegods, eller et heelt tand, fom af 
tieven eller Herligheds⸗Eleren (Lehnsher⸗ 
en) blev overdraget en Anden til Be⸗ 
ddelfe og Brug, enten imod en vis For⸗ 
ligtelſe ell. aarlig Afgift Gom tilforn Kros 
ens Lehn cl. Godſer), ce. imod en Kien⸗ 
elſe (Lehnspligt) og Forpligtelſe til at er⸗ 
lende Lehnsherrens Overherredenime. Ved 
behn forſtaaes nu hos og Grevſtaber og 
jriherſtaber. At tage et Land fil Lehn. 
f. forlehne.) = 3) CLehngods, et. ( Schyt⸗ 
et.) f. Lehnsgods. hntager, en. den, 
om tager noget t. Lehn af en Lehnsherre. 
B. 6.0.) hb) Lebnsafgift, en. Lehns⸗ 
nandens Afgift af Lehnet til Lehnsherren. 
Lehnsarv, en. Arv, ſon ſinder Sted i 
sælge Forlehning. ” Kebnsarving, en. 
en, ſom ev lovlig Arving til et Lehn. 
Lehnobeſidder, en. den, fom har et Lehn 
Befiddelfe og Brug. nebrev, et. 
Brev, Diplom, hvorved et Éehn oprettes 
ler overdrages cen. ennen enig adj. 
om har de fornødne Egenſtaber t. af mods 
age et Lehn. (TZ. Rothe.) Lehnsed, en. 
Erotfkabéed, ſom aflægges til Lehnsher⸗ 
en. Lehnsforbindelfe, en. Lehnsfor⸗ 
old. ”Lehnsforbindelfenpaalægger Lehns⸗ 
nanden en Mængde Pligter.” Schytte. 
Lehnsforfatning, en. den Skik og Indret⸗ 
ting, ſom finder Sted ved Lehn og Forle⸗ 
tinger. Cehnoforhold, et. Forholdet 
mellem Lehnsherren og' Lehnsmanden. 

Lehnsfri — Leide. 

, ad. ſom ikke hører til noget Lehn. 
keder, må. (om fle hører til noget Sen. 
den færegne Arvefølge, ſom er beftemt 
for —æ FA gt serveligt 38 

usgods (eller ngods), et. o 
—— befidder ſom Ch. Le nel 
greve, en. Greve, ſom befidder et Lehns⸗ 

evſtab m. de famme tillagte Rettigheder. . 
Lebneberlighed, en. den Herlighed cl. det 
Overherredamme over et Lehn, ſom tilkom⸗ 
mer Lehnsherren. Lehnsherre, en. den, 
om har kehnshsihed over et Lehn og deté 
eſidder. Cehnshyldintz, en. den Sands 

ling, at en Sehnémand v, Forleningen hyls 
der fin Sehnéherre. Lehnshoihed, en. 
bd. f. f. Lehnsherlihhed. Lehnsinðretning 
en, d. f. f. kehnsforfatning. Kehnemagt, 
en. Magt, ”fom en Lehnsherre har over fine 
Sehnsmænd. ”Overtro hialp Lehnsmagten 
t. af mishandle Borgerftiheden.“ T. Rothe. 
Cehnsmand, en. 1. den, fom har ef Gods 

. til Lehn, eller paa anden Maade ſtaaer 3 
Lehnsforhold; en Vaſal. 2. tilforn: en 
kongelig Befalingsmand over et af Kros 
nens Lehn. 3. i Norge: en Betient, der 
ftaaee under Fogeden, og fvarer omtrent 
fil en Sognefoged i Danmark. Lehns⸗ 
pligt, en. den Forpligtelfe, ſom paaligger 
Lehnsmanden.  lehnepligtig, adj, bun⸗ 
ben v. Lehnsforhold og Lehnspligt, Lehns⸗ 
regiering, en. Regiering, hvor Fyrften har 
mange og mægtige Lehnswmend under fig 
(JFeudal⸗Regiering.) Lehnsret, en. 1. 
Rettighed til at forlehne Goͤds ell. Land t, 
Andre; Lehnshoihed. 2. den Deel af Lov⸗ 
givningen og Lovkyndigheden, ſom vedkom⸗ 
mer Lehnsveſenet. hnsrettighed, en. 
R. ſom erhverves v. Forlehning 0. Lehns⸗ 

·brev. nefag, en. 1. enhver Gag, 
Forhandling, vedkommende Lehnsveſenet. 
2. Sag for Retten, ſom angaaer en Lehns⸗ 
ſtridighed ell. Arveret til et Len. 
ſtifter, en. den, ſom erhverver Lehnsbrev 
p. at oprette et Lehn af fit (Allodial⸗ Gods. 
Lehnoſtrid, Kepneftridigbed, en. Strid om 
Befiddelfen af et Lehn, el. om Lehnsfolgen. 
Lehnsſede, et. Sted, hvor Eieren ell. Beſid⸗ 
deren af et Lehn har fit Ophold. Lehns⸗ 
tagelfe, en. Gierningen at tage Land ell. 
Ciendom til Lehn af en Overherre. (F. H. 
Jahn.) Lehnotid, en. det Tidérum i 
Midpelalderen, da Lehnsveſenet var i fin 
ſtorſte Kraft og Udvikling. novæfen, 
et. Alt hvad der hører fil Lehn og Lehns⸗ 
forfatning, enten i Almindelighed (fom i 
Middelalderen) ell. i et enkelt Land,  . 

Kei, adj. ubehagelig, modbydelig, kled⸗ 
ſommelig. [Norſt. Høres undertiden i dagt. 
Tale; dog i mindre ond Betydn. end led. 
Jvf. Millers d. Synon. II. 23. 24.] 

1. Leide, en. ud. pl. ISv. Leid. maaſtee. 
af det Jél. Leid, Vel.) Zilfagn, Løfte, ifær 
om perſonlig Fred og Sikkerhed. Dan fik 

£ 
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t. at drage iglennem Landet. ¶ At tage Leide en. F. ſem finttes om Sele. ; 
„2: Tilfagn paa noget.” A. S. Vedel.) — et. Ting, fom leies af eler til mme. 
, Keidebrev, et. ſtriftiig Forfiktring om keide. , en, Heſt, ſom leies til Srog, 

2; Ceide, en. pl.-r. 1. det Stykke Lrichuus, et. Huus, fom man ber les 
Bømmer , (om lægges langs omfring en ell. ſom er til Sele. ”Foranften engers 

ygning pven p. Muren, og hvori Spar⸗ p. Jorden gif, og ſogte bil on ber et Lom 
revne fæftes; Muurlægte, Lyødder. (Sols huus at finde,” Tufin. Leicjoed, 2. 
ding. Moth.) ”Fra Grundvolden indtil f. Sæftejord. Leiemaal, et. es vie t 
Leiderne.“ 1 Kong. 7. 9. (jvf. Deton. Mag. Leien beftemt Tid. ”Det (HSuus) debe 
1.62.) 2.”Karm til Vinduer, Dorrt o. d. og bruger han ſom fit eget, indtil Lec 
giort ſom et Tag." Moth. maal er ude,” D. Lov. V.8.13. Ler: 

3, Leide eler Leider, en. t Slidbsfpros qvæg, et. Avæg, fom adleies. fr: 
et: et Stykke Toug, langs ad hvilket et foend, en. Svend, Karl, fon lader & 

Seit helle op ad, (SÅaelder.) ele til Arbeide eler Tieneſte. »See kr 
Leie, et, pl.-r, [Fl Leg.] 1. Sted, forfagt og fod hiin Leieſpend adgær 

hvor man ligger. At gløre, rede fig et Leie. Storm. leieſogende, adj. v. der, d 
2. Tilſtanden, at ligge. At fomme kt. Leie. ſager Huusleilighed, Bopælt. Lele. re 
Der er intet godt i Sengen. Kornet fager, en. i fovfproget d. f. f. Scier. (1. 
aaer i Keie. (1. Leieſed.) 3. vilde Dyre Ueſinge Anm. i. Tingérc. Il. 405.) Les 
phofdefted over el. paa Jorden. At jage tid, en. d. f. f. Selemaal. ietrenre c 

Daren af Leiet. 4. undertiden absol. for: En Tiener, Opvarter, ſom lader fg les 
Fiſterleie. Gaae, fpørg enhver, ſom klen⸗ dagviis, uden faft Tieneſte. evc 
der dem p. Leiet.“ Evald. (Fiſterne, 223, ning, en. Leiebolig. Ceicvidue, et. ta, 
fuf. 6.156.167. 203.) 5.1Mineralogien: fom lader fig fisbe tå at Side om meg 
Biergarfernes LCeie.d: Strog, Strekning, Dluffen. (Sulddaalen.) i 7. 
fom en vis Biergart indtager ell. ligger i. Vogn, fom man jleler; Bnræogn. 
Gærdelet forſtaaes v. Lele et tykkere Lag ie, en. ud. pl [Fél. Leiga] 1. 
af en Biergart, ſom er iadffuttet iſtorre gienſidig Forening om at leie (af eg LS 
Maſſer af en anden, og fjævnlsbende med anden). Huſet, Kielderen er fil . Xi ba 
dennes Laug. (f. Brededorfs Geognofie. 1827, til Leie, have et Dans, en Gave til La. 
S. 19.) = Lricemaal, ét. f. nedenfor, — Leie gaaer f. Eie. Ved denne L. tater G⸗ 
Keiefted, et. [ogfaa Leirfted. (Leierſted. eren. 2. Afgift, Betaling for det, fem = | 
Moth.) Det tydffe Lagerſtatte.) 1.d. lelet. Han har enduu ikke Setalt fe Le 
f. f. Leie, 1. Natteleie. (Kingo) 2.Grav, Hvormeget gaaer i £. af dette Guus! & 
Gravſted. (A. S. Vedel.) At følge een til fidde (boe) for en bor, høi Leie 
fit Ceieſted. — Lriefæd, en. faldes den Leiev, en. pl-e. den, ſom leier (Hm, 
Seed, der ved Stragets Heide og Tyngde, Varelſer, e. d.) af en ander. (mod. Lir. 
eller i Folge ſteerk Regn, er gaaet i fie Udleier.) At opfige fine Lei 
ell. pletoti⸗ paa Ageren har bsiet fig mod Leiermaal, et. ud. pl.” [af LCrie, &, 
Jorden og ikke iglen reiſt fig. før GHoſten. og Maal. Jel. Mål, Gag.) Giereingis = 

Leie, v. a. 1. [ISL leigta. Sv. lega.] 1. beligge et ugift Qvindfoik MT. en Cut, & 
erhverve Net t. Brugen afen Ting for en bes mM. hende avle Barn, for faavidt fasten 
ſtemt Afgift; hyre. At leie et Huus, en Have; bliver Gienſtand for Rettens Poatale «ax 
leie Bærelfer. 2. tinge en Perſon til Ars Straf. At begaae Leiermacl, — Lear 
beide f. Betaling. At lee Arbeidsfolk; lee maalsboder, pl. Pengeſtraf efter Loden fa 
en Mand) til at arbeide ugeviis. At leie Leiermaal. (Leiervide. Golding.) 
Snigmordere til at dræbe een. Hun [od fg Leiervold, en. [egentl. et Seveſentor 
leie til Utugt. ”Jeg ſtyer det Sted, hvdt og d. f. ſ. Lægervel (NR. Gas. Leger: 
lejet Lovſang lydere Thaarup. (Deraf: Ball) en Straubbred, Kyft, ſom Bioden 
Leiehær, Leiefoend, Leietropper, 0. fi.) bærer paa; dog bruges fun det Mie On 
3. overlade Brugen af fin Ciendom (eii i denne Bemærf.] , Betryk, Forlkegenhbed, 
Perſon) til en apden for en vis Betaling, Fåre. At være, fomme i . Bis 
Dan har leiet mig fir Suns. Diſſe Værels get. At flippe ud af en Leiervold. (2.2) 
et ere leiede bort, At leie Heſte ud. (At Leilighed, en. pl. -er. IF. Selegenheit 
eie Folk ud af deres Varelſer 3: bringe Sy. Lågenhet. jvf. beleilig.)  N beqne, 

HOuusverten til at opfige "dem ved at fliffet Plads fil noget, tfær til Dphend då 
byde holere Lele.) == Leiebolig, en. Bos Bolig. (f. Ounsleillghed.) Gu ringe £a: 
lig, fom man har leiet (modſat? egen Bos lighed. Huſets £. er indſtrcenket. It (eg 
lig.) "LCeiebrev, et. ſtriftlig Forening en É. paa Landet, (J ældre Skrifter ogie: 
om Leie (Leiecontract.) Leiebræt, et. B. Beliggenhed, Lands Beſtaffenhed.) 2. ås 
fom hænges ud i et Huus f. at gløre bes Forbindelſe af/Tilfælde og HAuftendigbedec, 
kiendt, at Satelſer der ere t. tele. Keies hvorved en Handling fo lp lettes el 
dreng, en. Tieneſtedreng. Leieforening, fremmes, Occasio. (f. A rigs Der er 
. , . : 

” . 
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veilighed — Lejre; 
onr det, der nærmel foraarfager noget.) - 
nledning fan være det, ſom i en Reekke 
Aarſager nærmeft frembragte Virknin⸗ 
3 det fan ogfaa-være den forſte Aarfag 
a vis RHæffe. Keilighed betegner de uds 
tes Dmflændigheder, hvorved en Kraft 
dttre fig. — Den Dovne finder ofte 
ledning til at lade den bedfte Leilighed 
ae unypttet bort,” Måler, ”Leilighed gier 
Dee” Drdfpr. At give cen Feilig ed kf. at 
mærke fig. Han fandt god £. til at berige 
. ” Gaa vigtig bliver enhver Tanke, ens 
er Begietlighed, enhver Gændelfe, betrag⸗ 
je ſom Midler, Anledninger og Leilighes 
re ft. at haabe et bedre Siv.” Sneed. At 
de en god, begvem £. gaae unyttet forbi. 
tage Leiligheden i Agt; at gribe Lei⸗ 
3heden, "Den ſnarraadige Anfører — ſom 
ner å eilig eden, og griber den.” Kamp⸗ 
ann. — Dgfaa om beleilig Tſd, Stun⸗ 
r. Cotium.) Det maa big til jeg faaer 
. 3 Eftermiddag har jeg bedre £. dertil. 
, Zilftand, Beftaffenhed, Evne. (condi- 
O , facujtas.) ”Gagens Leilighed. A. 
5, Bedel. Min L. er ikke dertil, Saa⸗ 
range Borgemeftere og Raadmænd, ſom 
yens Leilighed udtræver,” D. Lov, Ul 
. 1. Jeg har ikke C. til at gisre flor Ves 
oftning. 4. tilfældig Befordring p. Reiſer. ſi 
[te træffe en £. til Govedftaden. pan er 
eiſt m. en Leilighed fra Sandet, = is 

ighedsarbeide, et. A. fremfaldt mere ved 
Imflændigheder, end v. Drift og Forſet. 
eilighedsdigt, et. D. fom rives i en via 
Caletaing. Læilighedsdigter, en. den, fom 
Lot el. fornemmelig ſtriver Leilighedsvers. 
Leilighedsftrift, et. S. ſom fremkaldes v. 
mn Tidsomſtendighed. Leilighedsſmi⸗ 
zrer, en. den, ſom i Saab om Fordeel gris 
jer enhver forekommende Leilighed fil at 
fmigre f. en Perſon. (Malling.) Leilig⸗ 
edotale, en. Zale, ſom holdes v, en vis, 
fær mindre betydende Leilighed. (f. Gr. 
Ciigpræditen.) leilighedeviis, adv. ved 
Seilighed, naar £. gives; ikke ſtrax ell. til 
enhver Tid. 7 

CLeilænding, en. pl.-er, i Borge: d.faf. ri 
Sæftebonde, : 

eir,en. pl.-e. (SI. T. Legar. Over T. 
og Sv. Læger. ſ. Leie, et.) Plads under aas 
Len Himmel, ſom indrettes t. Opholdsſted 
og Natteleie f. Krigsfolk i længere Tid. At 
ſiaae Leir 3: indrette Leiren v. at opflaae 
Telte o. d. At ligge I Leir. At afſtikke, 
forſtandſe en É. (uegentl. br. det underti⸗ 
Den om Heren, ſom ligger i Leir. At bryde 
op m. Leiren.) — Leirfonft, en. den K. 
at indrette og befæfte en keir. (Jahn.) 

Ceire fig, v.rec.1. flade Leir. Hæren 
leirede fig næv ved Floden, ”Lan lage i 
Vognborgen, og Folket havde leiret fig 
omfring ham.” 1Sam. 26.5. 2, uegenti. 
fætte eller lægger fig, iſer hvor Flere ere. 

” 

" 654 veire — Lempaig. 

ſamlede. Selſtabet leirede fig i Grekff⸗ 
— ſfigurl.“Han, hvis ——— fig oms" 
kring mit Hegn paa Jorden.” Gvald, 

1. Lem, en. pl. - mm”. [Jol. Hemmur. ] 

LSutfelfe (af Brædder) f. en Aabning p. et 
Guus c. dD.; Dør, "der tiener. GSt. for Vin⸗ 
due, ell. der lukkes ovenfra, ſom et Laag. 
Deraf: Kielderlem (der bade bruges om 
eukkelſe f. et Kieldervindue og f, Redgan⸗ 
gen til Kielderen), Loftslem. ſ. Luge. 
2, kem, ét, pl.-mer. IIol. Limr. 4.6. 

Lim.] færffilt Segemsdeel, Ledemod. "Gaa 
ere nu Remmerne mange; men der er cet Les 
geme.” 1 Gor. 12,20. At føle Smerte i alle, 
fine Lemmer, — figurl, d. ſ. ſ. Medlem. Gt 
Lem af Menigheden. Saaledes: Almiſſe⸗ 
lem, Hafpitalslem. lemnlydt, adj. d. ſ. fe 

lemlæftet. ( B.S. O.)  lemlæfte, v.a. 1. 
(af Iel. lesta, fordærve, forſlaae.) file 
v. et Sem, fordærve et el. flere Lemmer p. 
een. At faare og lemlæfte cen, Deraf: 
Lemlæftelfe, en. (Lemlæftning. Malling. 
Stand. Muſ. 1803. II. 2. 133) lemrort, 
adj.v. rørt af Slagwaa en Legemsdeel; 
paralytiſk. (Colding.). lemſtagen, adj. v. 
ſaaret el. pryglet p. fine Lemmer. (8. 6. 
O mebytzning, en. Lemmernes 

Forhold i et Legeme. En fiin, 
vær, veldannet jremmebygning. 

fældig, adj. [formodentlig af Lenge 
c.] lempelig, ſtaanſom, ikke haard eller 
reng ; doverberende. (lenis, mitis.) En 

lemfældig Dom, Straf. ”Paa det ikke Ros 
gen v. lemfældig Omgang flulde give dem 

Dannelfe og 

Mod til driftige Forføg.” Guldberg. — , 
Deraf > Lemfældighed, én, ud. pl. ”Milds 

d er — den Megtiges Lemfældighed 
od fin Undermand, naar han ſtal ftraffe.” 

B. Thott. ”Man vifer fig ſagtmodig, fordi 
man venter fig mere Fordeel af fin 2 
fældighed, end af Gævngierrighed.” Baſth. 

emon, en. pl.-er. (el. Limon.) en å 
Sydlandene almindelig Frugt, bvoraf gives 
figte Arter og Afarter (iſer: Gitronen og 

omerantfen.) Citrus. Lemonaſia, en. 
emoner ſyltede i Eddike og ſtarpe Kryde⸗ 
er. onade eller Limonade, en. 

(Franſt.) "En Drit af Lemonſaft, Vand - 
og Sukker. b. pl [9 Lem dy 
Cempe, en. ud. pl. [36 i. A. 

6. Lempe. jvf. det Tydfe, Glimpf og 
glimpflich.] 1. forſigtig, behændig, 
befindig, fagtfærdig - Adfærd pg Frems 
gangsmaade. At gidre noget med Lempe. 
At fare m. Kempe: 
Tid. (Vedel. "Man har i Sind, om dertil 
Raad og Kempe hander, at gage p. Frans 
ſten 186.” Bording. II. 409. forældet.) 3. 
godt Navn og Rygte. (forældet. Ere Or⸗ 
dene ikke nogens XÆre. og Kempe for nær,” 
D. &ov. VI, 21. 4.) = lempelig, adj. [Isi. 
lempilegr.) 4. fom ſteer m. Sempe, fagtelig, - 
itte haard, lemfældig. Paa en Sempelig WMqgas. 

- 

2. Leilighed, beleilig⸗ 
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Lempelig — Leudehvirvel. 6 Liubelam — Set. 

de. En lempelig Straf. At tage Tenepelig py. HGdirvelbeen i raden, fordelem, så. 
noget. ”Hun fåtte fig faa fempelig p. lgd hoftelam; —z Kendepude . cs. 
gen v. den kykkeliges Fodder.“ Baggeſen. P. ſom tilforn undertiden bragtes til «t 
Det br. fielden om Beſtaffenhed hos en lægge over Hofterne ell. under og emir 
erſon, ſtiondt efter Sporon: ”en lemeelig kenderne. Lendefmerte, en. Emerte 

mand ér den, ſom veed at paſſe Tid og en kend. Lendeſtyfke, et. det Ertt 
Stund, Orden og Maade; foielitg den, Kidd af et flagtet Hoved, fom tages sf cm 
ſom forßaaer at give efter for mødende derne, og indbefarter Morbraden; R 
Hindringer.”) 2. paffelig, beleilig. (Aa. S. bradsftytfet. (E. Sir-loin.) Lendevart. 
Vedel. forældet.) en. Berk cf. Gigtſmerte i Senden ; Heko 

LCempe, v. a. 1. [Ev. lempa.] lave, værk. (kendefyge, Lendevee. Matb.) 
flitte, paſſe, indrette, At lempe det ene Lendſe, v. n. 1. [$ol. lenzen.j i a 
efter det andet, ”Dan flulde derefter lempe Storm at feile plat ben for Binden, mn 
n Mening og Forflag fvært imod.” Cols fam ell. ingen Gil, for ved Skibets fa 
ings K. pift. At lempe fin Tale efter Fart, enter at ſeile fra Bolgeftystringere, 

Seiſtabet, man er i. At lempe fig (føle fig) cl. i det mindſte formindjſte de indrettes 
efter Andre, efter Tiden, Dmftændighes des Kraft. At lendfe for en rebet Fok, ice 
derne. »Egen Fordcel maa tvinge, endog Takkel og Toug. (Jvf. prange.) Ved 2 
den Uvillige, til at lempe fig efter hang i mandigt Bryſt ban * prauger, lens 
Henſigter.“ Kampmann. er.” P. A. Heiberg. ( Chinaſar.) = Len: 

LCend, en. ele Isl.og A.S. Lend. ſeport, en. Faldport el. Skodde, fom fat 
T. ende. Øv. Lånd. E. Loin, Sfrives tes f. Kahylsvinduerne naar man lenljs 
maaden vafler imellem Lend og Læend; i en Storm. 
den førfte er at foretrekke.) 1. den Dec af | Lens, adj. [Ooll. lens.J tom. Xt belt 
Ryggen, Ciderne og Underlivet hos Mens Gkibet lens (frit for Vand) ved Pemya. 
neſtet, fom ev imellem Ribbenene og Hofs At være lens for Penge. 

terne, Lumbus. ”tæg din Haand under fenfe, v. a. I. tomme, giore rodes. 
min Kend.“ 1 Moſeb. 24. 2. ”Linnede Uns At lenſe fine Sommer, fin Pang. , 
derflæber — fra Kenderne indtil aarene.” — Lente, v.n, ſ. lænte. 
2 Mofeb. 28. 42. ”Hver haver fitGværdon Leopard, en. pl. —er, et Rordyr cf 
om fin Lend.“ Hoiſ. 3. 8. ”Han havde et SKatteflægten. Felis Jeopardus. 
Sæbderbælte om fin Lend.” Matth. 3.4. At Leret, adj. f. Leer. 
fvænde et Bælte om'fin Kend. At have Kerred, et. pl. - er. [Sel Leret, Er. 
Smerte i fin hoire Lend. 2. i mere udvis Lerft.] Isi, jfom er vævet af $ør kr 
det Bemærfelfe forftaaer man v. Lenderne Hamp. (ſ. Linned.) Horlerred, Hampe 
ogſaa den sverfte Deel af Laaret, frå Hofs lerred, Blaarlerred. At gisre Lerred. = 

"ten indtil Gædet. At læbe Lenderne efter Lerredsbod, en. Krambod, hvor Lerred eg 
fig. (Moth.) 3. hos Heſten forſtager man fSintel m.m. fælges.  Lerr ME 
ved Lend den Deel af Overkroppen, ſom H. med Lerred. Lerredehandlæ, cz. 4 
ligger imellem Rogen og Krydfet, eler Lerredskremmer, en. den, ſom driver Her⸗ 
udgter den bagefte Deel af Ryggen, med[6 del m. Lerred, orte, ea. €. 
Lendehvirvler. — Lendebeen, et, d. ſ. f. af Lerred. (Saaledes: Lerredsburer, o. f.) 
Hoftebeen. Os coxzæ. (Moth.) Lende⸗ Lerredsvæver, ſ. Linvæver (Slancdvænt.) 
blod, et. en Gygdom hos Hornqvæg, naar Leſpe, ſ. læfpe. 
Blod løber ud af Aarerne i &ndetarmen, Let, adj. [JL lettr.] 1. egentlig: fon 
og ſamler fig der iſſtorknede Klumper; ikte veier meget, ſom I Forhold t. fin Størriik 
hvorved foraarſages Amhed over Lenden og ef har megen Tyngde; ikke tung. Cr ler Ber⸗ 
Afmagt i Kroppen. Lendebrud, et. 1. de. Lette Vaaben. Caa let form en Fieder. 
Lendens el. Hoftens Brud v. Fald e. deél.; En let Mynt (ſom eier fuldvægtig.) 2. four! 
Hoftebrud. 2. Bryden el. Vært 4 Cenden. 2) ſom ikke tynger, befværer. Ler Mat. 
(Lumbago. Moth.) lendebrudt, adj.v. En ler Vitu (fom ei deraſer.) Gu let Siok 
hoftebrudden, hoftelam. (Moth. Ogſaa om (af tyndt Taf.) b) fom ei er befeæret: 
efte, fom have Hul eller brudt Skade I Lette Tropper, Krigéfolf 3: flet beveebaede. 
Senden cl. Krydſet. $. 6.0.) Lende⸗ Ct let (muntest) Sind. »Let, fom da 
byld, en, B. der fætter fig paa Lenden. unge Piges Bind.” Bagg. (Poet. Ep. 172.) 
Lendefang, en. Sygdom hos Oeſte, der At være let om Hlertet (forgies,) Des 
medfører en Lamhed 1 Bagftoppen, eller vifer fin Kraft til at gisre Livet ogfe: 
Uformuenhed I at føre denne Deel af. udvortes gladere og lettere,” Mynſter. <) 
Kroppen frem, m. ſodvanlig Kraft. (I St. hurtig; iffe frendrægtig, fvungen ci. tung 
for denne, hos Almuen foretommende Be⸗ i Bevægelfe. At,være let til Fods. 633 
nævnelje bruges j Alm. Krydelamhed.) dandſer meget let, “Lodet er iffe i de 
Lendegigt, en. f. Rendevertr. Lende⸗ tes Magt.” Præd. 9.11. Gu let fa: ma, 
hvirvel, en. pl -huirvice. De fem nederſte utvungen) Haand, f. Gr. tit at Erie, fcgs: 

' ' J 



Let — Betfærdig. 

aa overført paa Arbeidet. At firive 
* Tae over En let udkaſtet Tegning.) 
om ifte fofter Moie; det Modf. af 

ntPelig. Det ev en ler Gap. Det er ikke 
at glare efter. At have let ved noget, 
fom me let til noget. Deren gaaer let p. 
engtlerne. Han bliver let vred. pan er 
at lofte, at overtale. ”Raturen har giort 

e vore Pligter lette; men vi gisre dem 
o befværlige,” Gnced. ”Du flal mangen 
ing gtøre dig Livet msifomr, naar du 
nde gisve dig det let,” Mynfter, Veien er 
: ad: haatd, ikke tung at fiere paa. e) 
mn ci er dyr. Let Klab. Lette Prifer, 
Rlet Leveſted. (adv. let fammenføleé 
ter den nyere Skrivebrug med adſtillige 
articipier.) => letbevæbnet, adj. v. ſom 
ir fag og ikke tunge Baaben. y⸗ 
nude, adj. v. ſom let ſmelter (om Metals 
r3 modfat firengflydende.) -  Ietfodet, 
li. fnar, hurtig til Fods. letfolende, 
dj. v. ſom let røres el. tager fig noget 
ær. (8.6.0.)  lethændet, adj. fom har 
: nem, let Haand. letnemmet, ad). . 
om har let v. at lære, har let N mme. 
odſ. fungnemmet. Ogfaa: letnem. ”Lets 
emme Folf," Grundtv. (Deraf: em⸗ 
cd, en. 8. S. O.) letſeilende, adj. v. 
m ſeiler let, hurzigt. Et letſeilende Fars 
å. — Letfind et. (hos nogle Nyere) d. ſ. ſ 
vetfindighed. letfindet, adj. ſom har et 
t, forgleft, ubekymret Sind. (8. S. O.) 
of. letfindig (nedenfor.) — letfmeltelig, adj. 
tflydende. letfpringende, adj.v. ( Evald.) 
tfvævende, adj. v. (Pram.) letſovnet, 
dj. fom let vaagner, fom el fover haardt 
H. tungt., lettroende, adj. v. tilboielig 
il at troe Alt hvad der figes, t. af antage 
nhver/ Zing uden tilfrætfelig Grund. 
Deraf: Lettroenhed, en, ud. pl:  letvæbs 
et, el d. ſ. —J— fertig.] 1.4 

ig, adj. (X. leichtfertig.] 1. 
eldre —2 let at føre. ”Xt de Danſte 
avde ikke faa letfærdige, men veldigere og 
tærtere Vaaben, end de.” Vedels Saro. 29, 
— Ligeledes forældet er Bemerkelſen: letfins 
ig, ſtisdeslss. "Er Mogeni Gierningen lets 
ærdig ell. i Beſtillingen feendrægtig.” R, 
Rid. Aalborg. (Jeſuit. Sif. 1607.) 2. 
aſemmelig, uſtikkelig, utugtig, (tfe ærbar ell, 
anftændig, fornemmelig i Lader og udvor⸗ 
eg Adfærd; men ogſaa om Handlemaade 
pg Levnet. En letfæwdig Quinde. Los og 
letfærdig Snak. »Et letfærdigt Levnet; 
— Selſtab.“ D. Lovz hvor det Sande 
bruges for ukydſt, løsagtig, VI. 13. 3 og 
29, og for uſemmelig. ”Letfærdig og for⸗ 
argelig Segen om Juul,” D. £,,VI, 3.11. 
See 2—2—1. ”Letfærdige Folt” kaldes 
de, ſom letfærdigen fværge og bande.” VI, 
2 — i —* i uds 
rykket: ærdig, u „vellyſtig, loss 
agtiz, liderlig. 5* —*2* en. ud. 
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pl, letfærdig, uſemmellg, utugtig Adfærd. 
"De flammede fig ved, om ler at være 
ukydſte t Hiertet, faa dog at viſe aaben⸗ 
bare Tegn til Letfærdighed.“ Schytte, 
ge etfindig eigegyldighed f. Inſtendighedens 
Regler, der har ukydſte Ord og Gebærder 
til Følge, kaldes Letfærdighed; ved flette 
Vaner og Folesloshed for det Anftændige 
bliver den til Gemeenhed.“ Muͤller. (pl. 
Letfærdigheder forekommer flelden for: 
letfærdige Handlinger. ”Hvad, om det er 
Cetfærdigheder, Leflerier, Kaadheder, ja 
vel iteerligheder, hvortil man lader Bars 
net være Vidne?“ Rahb. File. XI. 331.) 

ed, en, ub, pl. Beſtaffenheden, .at 
være let, I egentl. Bem. og ſigurl. færdeles 
i Bemærk 2, c.d.e. Byrbens L£; Lethed 

med Lethed. . 
, Ketfindig, adj. ſom ikke betænker, overs 
veier fine Handlinger, før de foretages, og 
ér ligegyldig v. deres Virkninger eler Fole 
ger; ſom fager alting let, det Bigtige med 
det Ubetydelige. ”J fortrød letfindige Tro 
til befnærende Tale.“ Hertz. — Da den 
findige fædvanlig er uftadig, ubeſtandig, 
uden Faſthed n br. Ordet ogfaa i diſſe Be⸗ 
mærkedfet. Letfindig er den, fom itkke 
hefter Opmæerkſomheden p. noget, ſom hver⸗ 
ken overveier, hvad han er, el. hvad han 
vil,” 9. E. Muller. — Letfindighed, en. 
ud. pl. Beſtaffenheden, at være letſindig. 
»Men hvorledes forenes Grundighed og 
Letfindighed m. hinanden?” Bafth. (Aand. 
Zalcr. 1779,1.333.) ”Hverfen den UÜbeſtan⸗ 
dige ell. den Soranderlige ere derfor altid 
letſindige. Det er fun den Uftadige, hvis 
Adfærd røber Letſi dighed Miller. 

e, v. a. 1. [IS]. letta.) 1. gløre 
let, minde Vægten af noget. egentl. At 
lette en Byrde. — ſigurl. borttage det Bans 
ftelige, Zunge; lindre, formilde, huſpvale. 
Denne Olelp bar letfet mig Ardcidet, ”Den 
Trang, ſom Arbeidſomhed kan lette, ops 
muntrer Vindſtibeligheden.“ Sneedorff. En 
god Bel letter Reiſen. At lette eens Gors 
ger. Denne Troſt lettede mit Sind. ”Den, 
om villig letter fin kummerfulde Broders 
sd.” Thaarup. 2. løfte fra fit Sted. 

»Den Sten, man ei fan lette, maa nian 
lade ligge.” Ordfpr. — At lette Anker. Og⸗ 
aa absol. Skipperen har lettet i Morges. 
»Naar Zingen forlader Grunden, er den 
lettet. — Man figer: at lette Anker; thi 
det gisres left fra Grunden” (og [aftes fra 
Stedet, hvor det er kaſtet.) Sporon. At 
lette cen af adelen. At lette p. Skuldrene, 
lette p. Hatten (løfte den lidet fra Hove⸗ 
det.) (At lette bemærter Gierningen, hvor⸗ 
ved noget bringes fra fit Sele f. at løftes, 
der udtrykker Gierningen af bringe det i 
Veiret. Dog figer man: at lette noget fra 
Jorden, naar' det fun ſteeri en ringe Heide, 

i Gang. Prifernes Lerhed. At tale, five 



en for 

"Bette — Levebrsd. 

"Tor at lefte, maa man forſt lette; men 
en Ting fan lettes uden at leftes." Spo⸗ 
ton.) jvf. lofte og reiſe. — Cettelſe, en. 

1. Gierningen at lette, gisre noget lettere 
(i Bemært. No. 2. bruges hellere ing. 
Ankerets Letning.) 2. figurl. Hielp, Uuns 
derſtottelſe, eindring, Troſt. Det var hende 

elfe, at hun fik Gaarden ſolgt. 
efile, en. pl. - r. kaldes to lefg 

Kliler I Ploven, hvorved Aaſen, der hvor 
” den med en Tap gaaer ind i Aſedet, fan 

na 

ig 

hæves cl. ſoenkes nogle Tommer. (Dgfaa: 
Lettere.) Gierfings Landoec, I. 416, (Lets 
tenagler. ER tb.) 

Cettelig. letteligen, adv. let, pen let 
Maade, hurtigt, nemt, uden Vanfkelighed. 

Letter, pl. (pag en Vogn.) f. Lætter. 
aller Leve, en. pl. e, er. 

Yet, Leifr.) blødt Brød, Kage, et heelt 
rød. (forældet; men i Almueſproget ends 

nu brugeligt.) i 
Ceve. v.n. 1. (har.) IIsli.liſa. R. 6. les 

ven.] 1. være til ſom organiſt, ſelvvixkſomt 
Bæfen, have Liv. (I uegentl. Uidtryf om hele 
Naturen, cl. om ethvert organiſeret Væfen; 
faaledes ogſaa om Planter; men dog egentl. 
og fornemmelig fun dm Skabninger, ſom 
have dyriſt Siv.) At:leve op iglen, komme 
fil Live, faae Liv p. ny. — act. At leve et 
lytteligt, virkſomt, moiſomt giv. At leve fin 
Tid hen; leve fine Dage hen i Ro. At leve 
gen over. (f. overleve.) 2. uegentl. a) ops 
holde, vedligeholde Livet, At leve af Plans 
tefode. »Menneſtket lever ikke allene ved 
Brød,” Matth. 4.4, At leve af et Haand⸗ 
vært. Gan har det, han fan leve af, pan 
fan ikke leve af fit Embede, ”Xt leve i 
nogle Aar ſaaledes, af man fiden har intet 
at leve af.” Sneed. by tilbringe fit Liv, 
At leve p. Landet, i Byen, v. Hoffet. c) 
indrette, føre fit Liv, opføre fig. At leve 
roligt, file, gud 
daadigt. At leve ſom en Cremit. At 
leve fom Folk pleie. At levet Venftab, 
1 Fortrolighed med cen. En Mand, fom 
veed "bar lært at leve 3: har en god, 
fin &evemaade, d) id, Tale og hos Als 
muen: faae noget at leve af 3: at ſpiſe. 
= eaar, ft. pl.d. f. Aar af eens Les 
vetid. Levealder, en. 1. den Tid, en 
Skabning, og ifær et Mennejfe lever; 
Livstid. Eiefanten har en lang Men⸗ 
neſtets længfte £. “ Diſſe eldgamle Stater 
have, v. af omdanne fig ſelv, givet fig et. 
nyt Liv for at begynde en ny ealder.“ 
O. Guldb. 2. den Levetid, fom efter Uds 
regning i Øtennemfnit tillægges Menne⸗ fi 
flet; en Menneſtealder, Generation. Les 
vebred, et. Næring, Livsophold; tfær den, 

ſom' følger med et Cmbede, en Beftiling, 
leneſte. (ſ. Beftilling, 2.) At hielpe cen 
et godt L. "Da Betieninger, i Stedet 

f. at være Levebrod, og bortgives for at 
W 

å 
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Lededag — Ledeſtik. 

lelpe Perſoner, mu blide Eccheder 
Dag, en. En Dag af tlvet, es 

at (vet, ”En mægtig Rad af Bolte 
vedage.” Grundto. pl. ti 
tid. Jeg har aldrig i mine "50 så —X 
igt. Levecvne, en. Levekraſt. ic⸗ 
ſt Stød hver Levervne faser.” Stert 

Levefrift, en. Levetid, fom er tidægt <£: 
tilfalden cen. "At fornunde de Tiders T2r2: 
neſter en længere Levefriſt, end deres >> 
fon.” Eilſchow. levetid, får 
Livet. (Moth. Krafe.) levcklog, 22. 
ſom deſidder LCeveflogffab >: Faærtiz: 
til at vælge den rette Fremgangsmaat: i 
Livets forſtiellige Forhold. ST ode, 
en. -Kraft, fom vedligeholder Livet, bas 
ved Livet beftaaer; Bivstraft. (Stern) 
»Jeg foretræffer — vilde 
Anarchie for, r¶ Order i Culſturte. 
Bagg. ekreds, en. det Setere, 
veri, man fædvanligen tilbringer fit &2 
Man betragte hans Levetid og fever 
ſaavel i Island, ſom i Norge.” PD. T.Su: 
bal. - Kevelpft, cen. Lyt til at leve le⸗⸗ 
gere, Snft til at nyde Livet. (Baag. Lade. 
50, ”Det er faa langt fra at Lede 

ten aftager, at den endog borer og tilzs 
ger,” Pal. Muͤllet. ———— en 
ud. pl. 1. Maade at leve, at opføre fa 
paa. (f. leve, 2. c.) En nordentlig £. 2 
færd. en god Maade af opføre fig dae, J 
bet ſelſktabetige Liv, m. Heuſyn til te 
tes Adfærd og Soflighed. Gan er ude i 
£. Dert vifte han ingen C Gu Mort & 
kk. af almindelig , af god, af fla Lac 
maade. "De Folke Grodhed er væfen > 
efaa ftøtende, fom be Audres Høfliabet ez 
vemagde.” Rahbek. Levemcade er i> 

flægtet med Seflighed og Arrighed, ut 
dog at være det famme. Den Bar o%r>= 
vedet hiemme i det ſeiſkabelige tid — 5; 

in aade eller Fiinhed, Der emne 
fig fom en i hai Grad Lærpet Gants fx 
det Belanſtæendige, (iſern i de hoiere Gi 
abskredſe. P.G. Miller. (jvf. ogfac to 
even, Belevenhed, der 
Forhold til Lev 
"Soflighed. ”Naar Artighed er ferburda 
m. Fardighedei af behandie Goerdegsc 
talens Gienſtande paa en fæ aa, 
bliver den til Belevenhed,” Mtåker.) 3 
Almueſproget: Føde, Mad eg Drik. 
God, daarlig £. - ce. Ce 
ben, ſom man iagttager I fit Lid, i Erut 
og Dritte m. m., fevejttt. 
en. Plan, Regler, hvorefter man fatretåt 
t giv. SD. fm år ” et 

—* beſtemt til at 
egriis, et uk en ; K 

. eretel, en. pe 

—— — 57 rugt keuldt i 
Veengdes Sevemaade, (V.) 



i Ledeſtand — Leverikt. 

Stand, hvori cen fever, ſom han tilhører, 
Frimann.)  Levejted, et. 1. Opholds⸗ 
for levende Væfener i Alm. ”Dette 

cé Gang er af Naturen indrettet efter 
; Cevefted.” (M.) 2. Opholdsſted for 
muneſter, iſer m. Henſynet. Omfoftnins 

Tid, Livet varer, Livstid. J denne 
nges Cevetraad, en. ſigurl. Ud⸗ 
É for: Levealder, Levetid, »Og et ſtal 
rtvivlelfe flære for Tiden min Levetraad naar man fpifte Fiſtelever. , leverfyg, ” 
” RaBbb. (Digte 1802. I. 143.) leves adj. ſom har Skade i Leveren. Lever: 
tr, adj. træt af at leve, levefied, livés ſyge, en. Glade, Sygdom i Leveren. Les 
tt. (F. Guldberg. Digte. 1803. I. 273.) 
vevei, en, Maade, fom cen vælger til 
nære fig. Cu ufitter, farlig Levevei. 
vevæld, et. figuri. Kilde, Ophan til 
, og Næring; Livokilde, Næringstilde, 
det Levevæld, ſom flyder fra Staten i 
ns Skiod.“ Evald. | 
Levende, partic. åf leve, br. heppigen 
m acj. i Bemerkelſen: fom har Liv, ſom 
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En vis Sygdom hot Dyr, ifær Faar. 
ermalm, em. Gt Slags Gsiverts, 

(Brinnid. Ceverorm, én. Dum, ſom 
avles I Leveren hos Dyr. erplet, en. 
leverbrune Pletter, ſom fremkomme i Hu⸗ 
den hos Menneſtet, og fom, naar de ere 
mindre, taldes Fregner. erpolſe, 
en. Polſe af hakker Lever (ifær Gaaſelever) 
mm. Leverriim, et. Stiemteriim, ſom 
"man tilforn brugte at giore v. Maaltider, 

vertran, en. I. ſom koges af Sodyrs Les 
per, — levret, adj. [ISÅ. liſradr.] figes 
om Bædfler, ifær Blod, der løbe ſammen 
og fterfne, [lig en Sevzr. Levret Blod. 

Levere, vw. a. 1. (af det T. liefera] 
i dagl. Tale: 1. five, trætte, give. (Se 
leverede ham Brevet i egen Haand. ”A£ 
Fan ſtiller fig v. det, may haver, og leves 
ver det til en Anden,” 3. Thott. I. 110.) 

ver, er i Live. (J. lebendig; modſat: 2. yde, fvare, afgive til. Der ſtal leveres 
»Løv, død.) Levende Væfener. At blive 
vende igien. Ingen levende Giæl (intet 
tennefte.) ”Xlt det Levende havde med 
vet tillige faaet Kraft til at ſorge f. Lis 
"tt." Guldberg. 2. ſigurl. ſom beftaaer i, 
ir fin Grund i et levende Bæfen. Gt 
vende Bidne, Bidnesbyrd, Exempel. Et 
vende Sprog (fom tales.) 3. Ligeledes 
andre figurl. Udtryk: En levende Folelſe 
tært, kraftig, ſom har Indflydelſe paa 
zillien.) ”Din Kundſtab er bleven virk⸗ 
m, din Zro er bleven levende,” Mynſter. 
t levende (livfuldt) Indtryk, Levende 
oreſtillinger. Et levende Billede (udtrykt⸗ 
ildt, livfuldt.) At være af etTevende (lives 
gt) og muntert Temperament. ”Det ops 
afte, det raſte, det levende Hoved.” Rahb. 
der er meget levende (livfuldt) i denne 
zy, Gade (megen Ferdſel, Rorelfe.) En 
tvende Kraft (1 Mechaniken: ſom frem⸗ 
irker Bevagelſe.) Levende Kilder (ſom 
inde.) Levende Gierde, I. Degn (ſom be⸗ 
taae af plantede Treer eler Buſte.) . 
vende Blomſter (virkelige, naturlige; mods 
at: konſtige, eftergiorte.) 
Cever, en. 

os Pattedyr, hvis Beſtemmelſe er aft afs 
ondre Galden. S Leverbetændelfe, en. In⸗ 
lammation, B. i Leveren. Eeverbrand, 
me føgddm hos Gorngvæg og Faar. 
everbruun, adj. ſom har Leverens lyſe⸗ 
rune Farve. Ceverbyld, en. Byld £ 
leveren. Lrvererts men. Et Slags 
Dvægfslv - Gets, Hydrargyrum” hepa- 
icum. erfarve, en, lederbruan 
arve, leverfarvet, adj. leverbruun. 

ergang, en. Canal, hvori Galden 

Jeil. Lifar.] et Indvold d 

100 £æs He til de kongelige Stalde. Bens 
derne funne levere Korn i Stedet for. en 
Deel af deres Skatter. 

koi, en. pl.-er, En vellugtende 
Blomſt, ſom dyrkes meget i Haverne. 
Cheiranthus. i 

Leone, v.a.1. IIsl. leiſa. 4,6. læfan, 
relinguere.] lade tilovers, lade blive, efs 
terlade. At levne Mad paa Tallerfenen, 
Fadet. Ilden levnede intet, »Mei, levn 
dem ingen Tid, at føle det, ſom faarer.” 
N. Brun. = ning, en. pl.-er. det, 
om ev levnet, ſom ei er brugt, forfæret, 
orgaaet, At glemme Levninger (gf Ma⸗ 
en.) Levninger fra Oldtiden, "$ søg snlevs 

ninger (Reliquier.) BE 
net, et, ad. pl. ISel. Liſnadr.] et 

Menneſtes hele udvortes og indvortes Maas 

(4 

de at leve paa, Opførfel, Vandel; "Inde . 
begreb af Alt, hvad Menneſtet gier og las 
der,” At føre et ordentligt, dydigt, rygs 
gesleft Levnet, (Men: At leve et langt, 
Intfeligt Liv; da Levnet tfær gaaer ud 
paa den moralfte Opforſel og paa det vivs - 
kende, handlende Liv.) ”Levnet er Maas 
en, hvorpda et Menneſte tilbringer fit Liv 

— og indbefatter altſaa meer end Vandel. 
Der gives intet evigt Levnet, men vel et 
edigt Liv; thi Levnet forudfætter en jor⸗ 
dig Tilværelfe.” Måler. At fortælle, bes 
fine eens Liv og Levnet. Det var en 
let i hans Levnet. "Findes de at ligge 

t et ondt Ceonet tilſammen.“ D. e. VI. 
13,13, LCevnetobane, en. ſigurl. d. ſ. ſ. 
Cevnetolob; et enkelt 
dets ſœrſtilte Skiebne. (Pram. Olufſen.) 
Eevnetsbeftrivelſe, en. Fortælling om et 

V 

netter Siv med, 

ores fra Ceveren (ductus hepatiens.) B. 
. 0. levergroet, adj.  forftoppet i 

Judvoldene. (8. 6.0.) Keverift, en. 

Mennefkes Lesnet; Biographie. 
netsbeffriver, en. Biograph. 
forhold, et. Jorhold, Gtidine / 

nm 

Atviot 

gs - 
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Bette — Levebtod. 654 Lebedag — Lever. 

"Tor at Lefte, maa man førft lette; men 
en Ting fan-lettes unden at loftes.“ Spo⸗ 
von.) inf. Løfte og reiſe. — Lettelfe, en. 
t. Gierningen at lette, .gføre noget lettere 
(i Bemeerk. No. 2. bruges hellere Letning. 
Antkerets Letning.) 2. figurl. Hielp, uns 
derſtottelſe, eindring, Troſt. Det var hende 
en ſtor elſe, at hun fil Gaarden ſolgt. 
— Cettelile, en. pl.- x. kaldes to loſe 
Kiler I Ploven, hvorved Aaſen, der hvor 

"” ben med en Tap gaaet ind I Aſedet, fan 
æves ell. fæntes nogle Tommer. (Ogfaa: 

ttere.) Gierſings Landoec. I, 416, (Lets 
tenagler. Moth.) 

Cettelig. letteligen, adv. let, p. en let 
Maade, hurtigt, nemt, uden Vanſkelighed. 

Letter, pl. (paa en Bogn) f. Lætter. 
Lev eller Leve, en. pl. Leve, Lever. 

Iel. Leifr.] blødt Brød, Kage, et heelt 
rød, (forældet; men i Almueſproget ends 

nu brugeligt.) 
Ceve, v.n.1.(har.) [IIsl.liſa. N.S. les 

ven.] 1.være til ſom organiſt, ſelvvirkfomt 
Bæfen, have Siv. (I uegentl. Udtryf om hele 
Naturen, el, om ethvert organiſeret Væfen; 
ſaaledes ogfaa om Planter ; men dog egentl. 
og fornemmelig fun dm Skabninger, ſom 
have dyrijt Liv.) At leve op igien, kommt 
til eive, faae Liv p. ny. — act. At leve et 
lytteligt, virkſomt, moiſomt giv. At leve fin 
Tid hen; leve fine Dage hen I No. At leve 
gen over. (f. overleve.) 2. uegentl. 2) ops 
holde, vedligeholde Livet. At leve af Plans 
tefode. ”Mennertet lever ikke allene ved 
Brad.” Matth. 4.4, At leve af et Haand⸗ 
vært. Gan har det, han fan leve af. pan 
fan iffe leve af fit Embede, “At leve i 

nogle Aar faaledes, at man fiden har intet 
at leve af.” Sneed. bb) tilbringe fit Liv. 
At leve p. Landet, i Byen, v. Hoffet. cc) 
indrette, føre fit Liv, opføre fig. At leve 
roligt, fie , Budfry 
daadigt. At leve fom en Eremit. At 
leve ſom Folk pleie. At levet Venſtab, 
1 Fortrolighed med cen. En Mand, fom 
veed, hav lært at leve 3: har en god, 
fin &evemaade, d) id. Zale og hos Als 
muen: faae noget at leve af 3: at ſpiſe. 
= Leveaar, gt. pl.d. f. Aar af eens Les 
vetid. Levealder, en. 1. den Tid, en 
Skabning, og ifær et Menneffe lever; 
kivstid. Eiefanten har en lang £. Mens 
neſtets længfte £. ”Difje ældgane Stater 
have, v. at omdanne fig felv, givet fig et 
nyt Liv for at begynde en ny Levealder,” 
O. Ønidb. 2. den Levetid, ſom efter Uds 
regning t Øtennemfnit tillægges Menne⸗ 
flet; en Menneſtealder, Generation. Les 
vebred, et, Mæring, Livsophold; ffær den, 

ſom' følger med et Embede, en Beſtilling, fr.) 
Tieneſte. (f. Beftilling, 2.) At hielpe cen 
til et godt C. BH) Betieninger, i Stredet 
f. at være Levebrod, og bortgives for at 

8 

gtigt, tarveügt, overs fi 

Berpe Perfoner, nu blive Embeder,” 4 
edag, en. En Dag af Elvet, ca de 

at (ve i. "En mægtig Rad af Rette fx 
ede ——— evedege, pl. Sy 

. eg har aldrig I mine eger 
igt.  Levecvne, en. —e 
ſt Stød hver Leveevne fager.” Giere 

Levefrift, en. Levetid, ſom er tillot 
tilfalden een. »At forunde de Tiden La 
neſter en længere Levefriſt, end do 5 
fom.” Eilſchow. levetied, adj tidd 
Livet. (Moth. Kruſe.) levcklog 
fom beſidder Leyeklogſfab >: Frat: 
til at vælge den rette Fremgangemeehe 
Livets forſtiellige Forhold. — 
en. Kraft, ſom vedligeholder Linct, barn 
ved Livet beſtager; Lidekraft. (Ga 
»Jeg foretræffer — vilde 
Anarchie for livles Ordens i Caiturz.' 
fengg. ekreds, en. det Ech: 
hvori, man fædvanligen tilbrfnger ft u 
"Man betragte hans Levetid og . 
faavel i Island, fom i Morge,”p. 3. Sim 
dal, - Levelyft, en. Lyft til at lex len 
ere, Loft til at nyde Livet. (Bagg, Sar. 
DN) »Det er faa langt fra af 5 

aftager, at den endog borer og fils 
ger.” Pal, Miller. —— 
Ud. pl. 1. Maade at leve, at opfere k 
paa. (f. leve, 2. c.) En nordentlig £. 
færd. en god Maade at opføre fig Fad, ; 
det ſelſkabelige Liv, m. Denfon til sex 
tes Adfærd og Soflighed. Han er såe i 
£., Deri vifte han ingen £, Ca Bad 
KL. af almindelig, af god, af fis Loc 
maade. "De Fotfs Grophed er safer > 
gefaa ftølende, ſom de Andres OAaflubet 1; 

vem USA "konens ek 
ægtet med ofli rtighed, ut: 
og af være det —S—— in oner 

vedet hiemme i det felgabelige ti) — Si 
in maade ellev Fiinhed, dene 

fig fom en i høi Grad ſterpet Garts ix 
det Velanſtendige, (ifærs £ de håtre Eå 
abskredſe. P. F. Miller. (ja. ogfsa bo 
even, Belevenhed, der Kaner ſeae 
Forhold til Levemaade, fom Artight & 
Boflighed. »Naar Artighed er fectuna 
m. Jærdighed i at behaudie Oderdezec 
talens Glenſtande paa en tælfelig Had! 
bliver den til Belevenhed,” Målet.) 3 
i Alntueføroget: Fede, Mad og Sek 
God, daarlig £,  -Leveorden, m. F 
den, fom man iagttager i fit did, i 65% 
og Dritte m. m., Leveſtit. —* 
en. Plan, Reglér, hvorefter man att" 
fit eiw. qvæg, et. A. fom ar 
beftemt til at ſlagtes. (modſ. Slagtere: 
Sdaledes: en Cevegriie, et * 

. el, cn. ift for 

rt rug i en ente 
Mængbdes Sevemaade, (ER) Moren, 



Leveſtand Leverikt. 

Stand, hvori cen lever, ſom han tilhører, 
Frimann.) Leveſted, et. 1. Opholds⸗ 
for levende Voſener i Alm. "Dette 

ré Gang er af Naturen indrettet efter 
53 Levefted.” (M.) 2. Opholdefted for 
nneſter, ifær m. Øenfyn ft. Omkoſtnin⸗ 
. CEt dyrt, billigt L. - etid, en. 
rt iD, Livet varer, Livstid. J denne 
nges £. . Levetraad, en. ſigurl. Ud⸗ 
t for: Levealder, Levetid, »Og ei ſtal 
rtvidlelſe ſteere for Tiden min Levetraad 
” Rabb. (Digte. 1802. I. 143.) leves 
er, adj. træt af af leve, levekied, livs⸗ 
rt. (F. Guldberg. Digte. 1803. I. 273.) 
vewvel, en, Maade, fom cen vælger til 
nære fig. Gun ufitfer, farlig Levevei. 
wevæld, et. figurl. Kilde, Ophav til 
> og Næring; Livskilde, Neringskilde, 
Det L.evevæld, ſom flyder. fra Staten i 
ne Skiosd.“ Evald. 
Levende, partic. åf leve, br. heppigen 
m adj.t Bemerkelſen: ſom har Liv, ſom 
ver, er i Live, (I. lebendigz modſat: 
lov, dod.) Levende Gæfener. At bilve 
vende igien. Ingen levende Giæl (intet 
teunefte.) ”AXlt det Levende havde med 
vet tillige faget Kraft til at ſorge f. tis 
rt." Guldberg. 2. figurl. ſom beſtager i, 
ir fin Grund i et levende Bœeſen. Gt 
vende Bidne, Vidnesbyrd, Erempel. Gt 
vende Sprog (fom tales.) 3. Ligeledes 
andre figur. Udtryk: En levende Folelſe 
tære, kraftig, ſom har Indfiydelſe paa 
ziſlien.) ”Din Kundſtab er bleven virk⸗ 
im, din Tro er bleven levende.“ Mynſter. 
:t levende (livfuldt) Indtryk. Levende 
'oreftillinger. Et levende Billede (udtryks⸗ 
ildt, tivfuldt.) At være af etTevende (lives 
gt) og muntert Temperament. ”Det ops 
afte, det rafte, bet levende Hoved.“ Rahb. 
Jer er meget levende (livfuldt) i denne 
zy, Gade (megen Færdfel, Rorelſe.) En 
evende «Kraft (i Mechaniken: ſom frem⸗ 
irker Bevægelfe.) Levende Kilder (ſom 
inde.) Levende Gferde, 1. Degn (ſom bes 
taae af plantede Zræer eller Buſte.) . 
vende Blomſter (virkelige, naturlige; mods 
at: konſtige, eftergiorte.) 
Lever, en. [S$l. Lifar.] et Indvold 

os Pattedyr, hvis Beſtemmelſe er at afs 
ondre Galden. == Leverbetændelfe, en. In⸗ 
lammation, B. i Leveren. Leverbrand, 
me føgddm hos Gorngvæg og Faar. 
everbruun, adj. ſom har Leverens lyſe⸗ 
rune Farve. erbyld, en. Byd i 
everen. ererts en. Et Slags 
Avegſolv⸗Erts. Hydrargyrum' hepa- 
icum. verfarve, en, lederbrunn 
Ffarve. leverfarvet, adj. leverbruun. 
Levergang, en. Caunal, hvori Golden 
reg fra Ceveren (ductus hepaticus.) 8. 
5. O. levergroet, adj. forftoppet i 
Indvoldene. (8. 6.0.) Keverilt, en. 
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En vis Sogdom hos Dyr, iſer Scar. 
Levermalm, en. Gt Slags Solverts. 
(Brinnid. Keverorm, en. Orm, ſom 
avles t Leveren hos Dyr. Eeverplet, en. 
leverbreune Pletter, ſom fremfomme i Hus 
den hos Menneſtet, og ſom, naar de ere 
mindre, kaldes Fregner. Leverpolfe, 
en. Polſe af hakket Lever (ifær Gaaſelever) 
m.m. erriim, et, Stiemteriim, (om 
"man tilforn brugte at giore v. Maaltider, 
naar man ſpiſte Fiſtelever. leverſy 
adj. ſom har Skade i Leveren. —** 
føge, en. Skade, Sygdom i Leveren. Les 
vertran, en. T. ſom koges af Sodyrs Les 
per, — levret, adj. [Isl. liſradr.J figes 
om Vadſter, iſer Blod, der lobe ſammen 
og ſtorkne, llig en Leyer. Cẽvret Blod. 

ere, v. a. 4. Taf det J. liefern ] 
i dagl. Tale: 1. five, ræfte, give. (Jeg 
leverede ham Brevet i egen Haand. ”A£ 
man fliller fig v. det, mag haver, og leves 
ver det til en Anden,” 3. Thott. I. 110.) 
2. yde, fvare, afgive til, Der ſtal leveres 
100 fæs Ho til de fongelige Stalde. Bon⸗ 
derne funne levere Korn.i Stedet for en 
Deel af deres Skatter. . 

Poi, en. pl.-cr, En vellugtende 
Blomſt, fom dyrkes megek i Haverne. 
Cheiranthus, i 

Leone, v.a.1. IIst. leiſa. A. S. læfan, 
relinquere.] lade tilovers, lade blive, efs 
terlade, At levne Mad paa Tallerkenen, 
Fadet. Ilden levnede intet, »Nei, levn 
dem ingen Tid, at føle det, ſom ſaarer.“ 
N. Brun. = ning, en. pl,-er. det, 
om er levntet, ſom ei er brugt, forfæret, 
orgaaet. At glemme Levninger (gf Mas 
den.) Levninger fra Oldtiden, £ æg enlev⸗ 
ninger (Reliquier.) REE 

net, et. ud, pl. IIel. Liſnadr.] et 
Menneſtes hele udvortes og indvortes Maas 
de at leve paa, Opførfel, Bandel; ”Inds 
begreb af Alt, hvad Wenneftet gier og las 
der.“ At føre et ordentligt, dydigt, ryg⸗ 
geslsſt Levnet. (Men: At leve et langt, 
[ytteligt Liv; da Levnet ifær gaaer ud 

⸗ 

paa den moralſte Opførfel og paa def vir⸗ 
ende, handlende Liv.) ”Levnet er Maas 
den, hvorpaa et Menneſte tilbringer fit Liv 
— og indbefatter altſaa meer end Vandel. 
Der gives intet evigt Levnet, men vel et 
edigt Liv; thi Levnet forudfætter en jor⸗ 
diſt Zilværelfe,” Miller. At fortælle, bes 
fine eens Liv og Levnet. Det var en 

let I hans Levnet. ”Findes de at ligge 
t et ondt Cevnet tilfammen,” D. £. VI. 
13.13, == Leonetåbane, en. ſigarl. d. ſ. ſ. 
LCevnetolob; et enkelt Menneſtes Liv med, 
dets færftilte Skiebne. (Pram. Olufſen.) 
Krvnetebeftrivelfe, en. Fortælling om et 

enn 
metsbeffriver, en. Biographh. Cevneto⸗ 
forhold, et. Forhold, Stilling i Livet, 

⸗ 

Se 

V 

es Lesnet; Blographie. Lev⸗ 



y 

til et godt L. 

, 9 

"Hor at lofte, maa man forſt lette; men 
en Ting fan lettes uden at løftes." Spo⸗ 
con.) jvf. Løfte og reiſe. — Lettelfe, en. 
1. Gierningen at lette, gisre noget lettere 
(i Bemært. No. 2. bruges hellere Letning. 
Ankerets Letning.) 2. figuri. Hielp, Uns 
derftøttelfe, Lindring, Troſt. Det var bende 
en flor Lettelfe, at hun fit Gaarden ſolgt. 
—Cettekile, en. pl.-r. kaldes to lefe 
Kiler I Ploven, hvorved Aaſen, der hvor 

” ben med en Zap gaaet ind I Aſcdet, fan 
hæves el. fæntes nogle Tommer. ( Otſaa: 
Lettere) Gierfings candoec. I. 416, (Lets 
tenagler. Moth.) 

Certelig. letteligen, adv. 
Maade, hurtigt, nemt, uden Vanfkelighed. 

Letter, pl. (paa en — ter. 
eller Leve, en. pi. e, er. 

961, Leifr.] blødt Brød, Kage, et. heelt 
rød. (forældet; men i Almueſproget ends 

nu brugdigt.). —— . 
" Leve, v.n. 1. (har.) IIsl.liſa. N.S. les 
ven.] 1. være til fom organiſt, ſelvvixkfomt 
Bæfen, have Liv. (I uegentl. Udtryf om hele 
Naturen, el. om ethvert organiſeret Væfen; 
ſaaledes ogſaa om Planter; men dog egentl. 
og fornemmelig fun dm Skabninger, ſom 
have dyriſt Liv.) At sleve op igien, fomme 
til Live, faae Liv p. ny, — act. At leve et 

- [yfteligt, virkſomt, msifomt giv. At leve fin 
Tid hen; leve fine Dage hen I Ro. At leve 
cen over. (f. overleve.) .2. ucgentk. a) ops 
holde, vedligeholde Livet, At leve af Plans 
tefode. »Menneſtet lever iffe allene ved 

vr Brød.” Matth. 4.4, At leve af et Haand⸗ 
vært. Han har det, han fan leve af. fan 
fan ikke leve af fil Embede, ”At leve £ 

nogle Aar faaledes, at man fiden har intet 
at leve af.” Sneed. Bb) tilbringe fit Liv, 
At leve p. andet, i Byen, v. Hoffet. e) 
Im rette, føre fit Liv, opføre fig. At leve 
roligt, 
daadigt. At leve fom cen Eremit. At 
leve ſom Folk pleie. At leve i Venſtab, 
i Fortrolighed med cen. En Mand, ſom 
veed, hav lært at leve 3: har en god, 
fiin evemaade. d) id. Tale og hos Als 
muen: faae noget at leve af 3: af ſpiſe. 
CLeveaar, et. pl.d. f. Aar af eens Les 
vetids ealder, en. 1. den Tid, en 
Skabning, og ifær et Mennelfe lever; 
Livstid. Gtefanten har en lang K. Mens 
neſtets længfte £. "Diffe ældgamte Stater 
have, v. at omdanne fig felv, givet fig et. 

- nyt Sv for at begynde en ny Levealder,” 
O. Guld. , 2. den Levetid, fom efter Ud⸗ 
regning i Blenneminit tillægges Menne⸗ fit & 
flet; en Menneſtealder, Generation. Les 
vebrod, et, Nering, Livsophold; ifær den, 

ſom følger med et Embede, en Beſtilling, 
Tieneſte. (ſ. Beftilling, 2.) At hielpe cen 

Da Betieninger, i Sttdet 
f. at være Levebrod, og boͤrtgives for at 

å 
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fle, gudfrygtigt, tarveligt, overs. , rug ' É 

ve 

Lesedag —Ledeſtik. 

hlelye Perſoner, mu blive Curbeder.” Sd 
Kevedag, en. En Dag af kivet, i: 
at five i. »En mægtig Rad af felk 
vedage.“ Grundtp. » pl. sg 
tid. Jeg hor aldrig i mine ene bed 
igt. eevne, en. Levekraft. ”Cr 
ſt Stød hver ne fager.” Gora. 

Levefrift, en. Levetid, fom er tidagt (ir 
tilfalden cen. ”At forunde de Tiders Ga: 
neffer en længere Levefriſt. ent dezes H 
fom.” Eilſchow. levetied, adj. fis d 
Livet, (Moth. Krafe.) —— så 
fom beſidder Leveklogſtab 3: Frrtiskt 
til at vælge den rette Fremgang ene" 
Livets forſtiellige Forhold. 
en. -Kraft, ſom vedligeholder Livet, hen 
ved Livet beſtager; Livskraft. (Etera 
»ZJeg foretrekker — vilde 
Anarchie for livlos Orden i Culutca 
Bagg. Cevetreds, en. bet SEei: 

vori, man fædvanligen tilb kt Én 
Man betragte hans Levetid og et, 
ſaavel i Island, fom i Norge. P. 3.37 
dal, - Kevelyft, en. Loft til at lee en 

90.) ”Det er faa langt fra at 
aftager, at den endag borer og tilb: 

ger.” Pal. Måler. ade, n. 
Ud. pl. 1. Maade at leve, at opføre 
paa. (f. leve, 2. c.) En nordentlig £. 4 
færd. en god Maade af opføre fig Mt, | 
det ſelſkabetlige Liv, m. Henſyn til stor 
tes Adfærd og Soflighed. Ham er adrag 
É. Dert vifte han ingen £, Ea Mon d 
C., af almindelig, af god, af fin Lae 
"maade, "De Folts Grodhed er ref & 
gefaa ftølende, ſom de Andres Høfligde gg 

vem DERE —— sk 
ægtet med Zoflighed 0 be 1 
og af være det , en renee 

bs Loft til af nyde Livet. (Bagg. ate. 

vedet hiemme i det enige gg — 
fiin emaade eller Siinhed, de oder 
fig fom en i høi Grad flærpet Gant ix 
det Velanftændige, (ifær) & de haiete Gå 
absÉredfe.” P.C. Midler, (ja, ogfoa ko 
even, Belevenhed, der flager | fenet 
Forhold til Levemaade fom i 
oflighed. »Naar Artighed er forten 
m. Fardighed i at behanble porn 
talens Gienſtande paa en takkelig 
bliver den til Belevenhed,” Måler.) 
i Alntueføroget: Føde, Wod og il 
— —8 C. Aeveorden, ket 
en, fom man iagttager i fit &o 

og Drifte m. m. 8 SMAL bog, 
en. Plan, Reglér, Hvorefter man ialt 
f lv. w væg, et. D. fm de 
eftemt til at ſlagtes. (modſ. Glegtegre 

Gåateded : —S evcſoia 
fr.) gel, cũ. 
lemaaden i Giver. , en. 
fort Stit el, Brugi meutet lø 
Mengdes Levemaade. cu.) 



Leveſtand Leverikt. 

Stand, hvori cen lever, ſom han tilhsrer. 
Frimann.) 
» for levende Væfener i Alm. ”Oette 
TS Gang er af Naturen indrettet efter 
2 Cevefted.” (M.) .2. Opholdefted for 
nnefter, ifær m. Øenfyn ft. Omkoſtnin⸗ 
'e GEt dyrt, billigt &. etid, en. 
Tid, Livet varer, Sivetid, J denne 
nges £. £Levetraad, en. ſigurl. Ud⸗ 
E for: Levealder, Levetid, ”Og ei ſtal 
rtvivlelſe e for Tiden min Levetraad 
” Mahb. (Digte. 1802. I. 143.) leves 
et, adj. fræt af at leve, levekled, livs⸗ 
ct. (F. Guldberg. Digte. 1803. I. 273.) 
Vevei, en, Maade, fom een vælger til 
nære fig. Ga ufikker, farlig Levevei. 
vevæld, et. ſigurl. Kilde, Ophav til 
>) og Naring; Livskilde, Næringstilde, 
Det Levevæld, ſom flyder fra Staten i 
né Skied.“ Evald. 

ende, partic. åf leve, br. heppigen 
m adj. i Bemærfelfen: fom har Liv, ſom 
per, ev i Live, (J. lebendig; modſat⸗ 
slev, dod.) Levende Bæfener. At blive 
vende iglen. Ingen levende Giæl (intet 
ennefte.) ”Alt det Levende havde med 
vet tillige faget Kraft til at førge f. tis 
t.“ Guldberg. 2. figurt. ſom beftaaer i, 
ir fin Grund i et levende Bæfen. Et 
vende Bidne, Bidnesbyrd, Exempel. Et 
vende Sprog (fom tales.) 3. Ligeledes 
andre figurl. Udtryk: En levende Folelſe 
tæret, kraftig, fom har Indflydelſe paa 
iſlien.) ”Din Kundſtab er bleven virk⸗ 
om, din Tro ev bleven levende,” Mynſter. 
it levende (livfuldt) Indtryk, Levende 
oreftillingér. Gt levende Billede (udtryks⸗ 
ildt, livfuldt.) At være af et levende (lives 
gt) og muntert Temperament. ”Det ops 
afte, det raffe, det levende Hoved.” Rahb. 
Jer er meget levende (livfuldt) i denne 
zy, Gade (megen Ferdſel, Rorelſe.) En 
vende Kraft (I Mechaniken: ſom frem⸗ 
irker Bevagelſe.) Levende Kilder (ſom 
inde.) Levende Sierde, I. Hegn (ſom bes 
aae af plantede Træer celler Buſte.) . 
ende Blomſter (virkelige, naturlige; mods 
at: konſtige, eftergiorte.) 
Lever, en. [ISL Lifar.] et Indvold 

os Pattedyr, hvis Beſtemmelſe er at afs 
ondre Galden, == Keverbetændelfe, en. In⸗ 
jammation, B. i Leveren. Leverbrand, 
n. £everlygddm hos Horngvæg og Faar. 
everbruun, adj. ſom har Leverens lyſe⸗ 
rune Farve. Leverbyld, en. Byld i 
everen.. Levererteren. Et Slags 
åvægfelv s Gets, Hydrargyrum' hepa- 
i Lev icum. everfarve, en. leverbruan 
arve. leverfarvet, adj. leverbruun. 
vergang, en. Canal, hodri Galden 

eres fra Ecneren (ductus. nepaticns.) 8. 
evergroet, adj. forftoppet 

Ceveri udveidene. (B. 6.9.) kt, en. 

Ceveſted, et. 1. Ophold⸗⸗ Lev 
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En vis Sogdom hos Dyr, iſcer Fgar. 
ermalm, en. Gt Slags Solverts. 

GBruͤnnich. Ceverorm, en. Orm, (om 
avles i Leveren hos Dyr. Leverplet, en. 
leverbrune Pletter, fom. fremfomme i Hus " 
den hos Menneſtet, og ſom, naar de ere 
mindre, kaldes Fregner. erpolſe, 
en. Polſe af hakket Lever (ifær Gaaſelever) 
m.m. evriim, et. Skiemteriim, ſom 
"man tilforn brugte at giore v. Maaltider, 
naar man ſpiſte Fliſtelever. 
adj. ſom har Skade i Leveren. 
fyge, en. Skade, Sygdom i Leveren. Les 
vertran, en. T. ſom foges af Sodyrs Les 
per, — levret, adj. [I6I. liſradr.J figes 
om Vadſter, iſer Blod, der lobe ſammen 
og fterfne, (lig en Lever, Cẽvret Blod. 

Levere, v. a. 4. (af det T. liéfern ] 
idagl. Tale: 1. five, rætte, give. (Fe 
leverede ham Brevet i egen Haand. ”A€ 
man ftiller fig v. det, may haver, og leves 
ter det til en Anden,” 3. Thott. I. 110.) 
2. yde, fvare, afgive til. Der ſtal leveres 
100 Lœs ps til de fongelige Stalde, Bon⸗ 
derne funne levere Korn i Stedet for en 
Deel af deres Skatter. . 

Foi, en. pl.-er, En vellugtende 
Blomſt, ſom dyrkes meget i Haverne. 
Cheiranthus. J 

Leone, v. a. 1. IIsl. leiſa. A.S. læfan, 
relinquere.] lade tilovers, lade blive, efs 
terlade. At levne Mad paa Tallerkenen, 
Fadet. Ilden levnede intet, »Mei, leve 

leverſ 

dem ingen Tid, at føle det, ſom ſaarer.“ 
N. Brun. = ning, en. pl.-er. det, 
(om er levnet, ſom el er brugt, fortæret, 
orgaaet. At giemme Levninger (gf Mas 
den.) Levninger fra Oldtiden. Ota snlevs 
ninger (Reliquier.) BE 

net, et. ud. pl. ISel. Liſnadr.] et 
Menneſtes hele udvortes og indvortes Maas 

"TMG 
es 

⸗ 

de at leve paa, Opforſel, Bandel; ”Inds= . 
begreb af Alt, hvad Menneſtet gier og las 
der,” At føre et ordentligt, dydigt, ryg⸗ 
gesloſt net. (Men:? At leve et langt, 
ĩykkeligt Liv; da net ifær gaaer ud 
paa den moralfte Opførfel og paa det vive - 
kende, handlende Liv.) ”Levnet et Maas 
den, hvorpaa et Menneſte tilbringer fit Liv 
— og indbefatter altſaa meer end Vandel. 
Der gives intet evigt Levnet, men vel et 
edigt Liv: thi net forudfætter en jor⸗ 
dig Tilværelfe.” Måler. At fortælle, be⸗ 
fine eens Lv og Levnet. Det var en 

let I hans Levnet. »Findes de at ligge 
t et ondt CLevnet tilſammen.“ D. £. VI. 
13, 13, = Levnetébane, en. ſigarl. d. ſ. ſ. 
Levnetolob; et enkelt Menneſtes Liv med, 
dets ſœrſtilte Skiebne. (Pram. Olufſen.) 
—— en. Fortælling om et 

enn 
netebeffriver, en. Blograch. Levnetes 
forhold, et. Forhold, Stilling i Livet, 

ø 

Sa …« 

es Levnet; Biographie. Leos 
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vort et Menncike ſtaaer f. andre. Lev⸗ 
netsleb, et. Indbefatning af et Menneſtes 
Levnet; Nætfe af Tildragelſer, Begiven⸗ 
heder, der udgisre cené Levnet, Levs 
netsmidler, pl. de Ting, ſom tiene til Sis 
veté Ophold; Fødevarer. - . 

ning, en. f. under leyne. 
ret, adj. ſ. er. 

Leofe, en. pl.-r. (ſ. Lev.) i Norge: 
blødt Brød, (forgtien. fra Sledbred.) 

Lexicon, et. f. Ordbog. ' 
i, en. Isl. Hlid, Side, Biergfide, 

f. Lid el. Lide. "Paa: heire Haand, paa 
venftre Li.” Baggejen. (i Norge bruges : 
Fieidli, Mordli, m. fl.) . 

Ciberi, et. pl.-er. fᷣdet franſte livrée,)] 
Tienerdragt, ubmærfet v. Farve, Snorer, 
Befætning eller andet Aftegn, ſom Herrer 
give deres mandlige Tyende. (Moth.) 

kid, en. ud. pl. [JIél. Lid, Gielp,] 
Tillid, Fortreftajng. "2 mia Lid, fom 
hiefper mig i Nodens TID,” Bording. 
232, At ſiaae, fætte fin Lid til noget. 
»Gud bedre den, ſom ſtal til fremmed 
Hielp flage Lid.”” Bording. Man fan ikke 
fæfte Kid til hvad han figer, lover (3: 

troe, ftole paa.) . 
del. Lide, en. [Jel.Hlid.] 1. Side, 

Kant, Verdensegn. (f. Led.) ”I denne 
Lid.” Riimkr. Øfterlide, Veſterlide; fore⸗ ri 
fommer hose nyere Digtere. 2. Bakke, 
Skraaning, Biergfide. "Thi Sol gaaer 
under ide” (gaact ned.) Arreboe. Heraem. 

”Zæt under Lide der løber en Gti.” 
Storm. (Zinkl. Viſe.) ”Under Biergelid.” 
Arreboe. 148. 3. Eng, Slette. Pratum. 
Moth; der ogfaa tillægger det Bemærfels 
fen: haj Agerjord. ager clivosus.) ”Etov, 
Mark og grønne Lide.” Arreboe. "Vu fluns 
er Lerken lydt, høit over grønne Lide,”. 
amme, Heraem. 202. (Ordet er i alle 3 

Bemærtelfer forældet; el. foretommer fun 
hos Digtere.) 

1. Side, v.a. led, lidt. [Joel. lida.] 1. 
udſtage, taale, giennemgaae, udholde, At 

lide Nød, Mangel, Gult, ”MWan lider 
ofte Uret, fordi man er f. ſvag til at ſtaffe 
fig Ret; og taaler ofte Uret, fordi man 
feer, at man ikke er tient m. at ſtaffe fig 
Ret,” Sporon. Han har lidt meget Ondt. 
En Lidende >: Syg. (Lide, forholde fig 
lidende, bruges ogſaa om den, der fun 
mobtager Virkninger adenfra; og modfæts 
tes bu: at handle, virke.) 2. fordrage, 
ånde fig I, taale. Der lides ingen Angivere. 

eg lider ingen Falſthed. Denne Gag lider 
(taaler) ingen Ovfættelfe, "Haver Nogen 
Grinde, ſom iffe lider Ophold,” D. Lov. 
VI. 3.5. (ivf. taale.) 3. ſynes om, holde 
af, ynde. (br. i Alm, i god Mening; men 
beſtemmes dog ofte usiere v. Sihægsord.) 
De to har altid kunnet lide hinanden. Jeg 

… lider Hende meget vel, Han kan ikke lide 

Levnetelob — ide. Ebs 

Heiber ron læges: 
meri, ſom —— —* 

idet 

dette Slags Mad. ”Det, mes ga) 
fan. lide, behøver mar —* ſer 
taale. Sporon. 4. ſom v.n, beſade 
være i en (god el. flet) Ailſtand. fort 
lider den Syge? "Og af han uden 3; | 
kunde lide vel.” Veſſei. (Meeſten ſeteidel 
— lidelig, adj. [ISL lidanlegr.)] task; 
fom fan udfoldes. (ſ. ulideli nd 
Vilkaar. (A. &. Vedel.) idelfe, ca 
l.r. 1. Tilſtand, bvori men dali 
iden. J Lidelfer var fan taalmetis. 

det Onde, ſom lides; Smerte, Sun: 
Kreœnkelſe.“ Naar Smerten bliver varigt 
og derved undertrokker Kraften, dl, 33 
den vætter. Bevidſthed om en affa2:3! 
Kraft, bliver den til Lidelfe,” Aule 
Han udhaldt mange Lidelfer. Vi ler: 
egne Lidelfer at have Medlidenbed m. fa 
dres. Bagg. (N. Klim.) Gisli 
Siælslidelfer. 

2. Lide, v. n. (boies ſom forcgaami. 
e Men bruges neppe i de ſammesnſ. BAT 

ftole paa, forlade fig paa, fæke åt 
At lide p. eens Ord, Løfte. Du fon ir 
paa, af det er fandt, ”Hve Dyk mir 
vel, p. Svenden lider ci.” Bording. ”Sz 
dy i en Jil den Daarſtab har begaest, & 
lide paa en Hofmands Gætil,” Elo 

3. de, v. D. imperf. led. (SL kd, 

de frem, gaae fremad, forløbe, ike 
lider. (f. forleden.) Det lider ad Zhad 
vi fulde hiem. (Moth.) Da det led mm 
Aften. Det lider mod Enden m. fan. I 
beidet lider godt. Det vil ik Ra 
beidet. (En modſat intranſitis Bruertek 
teve, vente paa el. efter, ev foraldet; 23 
brugelig i Jylland. Min Fader ms 
efter mig lide.“ en gl. Biſe.) 

Liden, adj. n. lider, på. ſiaa. comp. 

deri, 

* gnelſen ei bort, faa er mit Re ss 
ren C. Frimann. (Uagtet fmse så) 
br. fom pl. af liden og lidet, sa« 
det dog med Adj. beſt. Artikel. (det Sten 
det Smaa) fom sing, (I den 
,fRundart figes endog: der Gaa, W 
fmaa Dreng.) Nan hyper altid: iX 
Smaa (ogfaa: i Smaat); æg ki an 
—X ufo vanlig Salcbrag 

ver: "Hvis man var k 
det Lille for,” Danfena, 45. (He 
br. fielden i ſaadan . 4 

— U 

na — — — 
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dagktg Tale og jævn Still bruges KH gens Sands.) Cu liflig Sugt. Ga go 
n. Tille, (ifær hvor Talen er om legemlig 
svrvelfe) faavet for liden, fom lider. En 
e Pige, Det lille Barn... 
[le Karen. Den Lille >: det lille Barn, 
t ſammendragne neutr. lidt bruges vel 
am, men aldrig med Art. Han bad om 
t Brød. Lidt cl. meget. Men: et lider 
IT. 

denhed, en, ud. pl. Bejfaffenheden at 
re liden. Det Modſ. af Storhed. 
Cidenſtab, en. pl.-er. [af det T. Lei⸗ 
nfchaft.) en i Sindet herſkende, ſterk 
varig Tilbsielighed eller Begierlighed, 

n, v. fin Magt over Villien, ſocekker ſaa⸗ 
landre Tilbeleligheder, ſom Fornuftens 
radighed, der, hvor denne fommer i 
trid m. Lidenffaben, »Lidenſtab beteg⸗ 
ren Tilſtand, hvori Sicelen ligeſom dri⸗ 
s af en fremmed Magt, der virker i dens 
idre. — Man foler CLidenſtab for noget, 
ffect (Sindslidelſe) ved noget.” Maler. 
: lidenffabelig;, adj. 1. fom let kommer 
Lidenſtab, ſom har ſterke Lidenſtaber. 
grundet i Lidenſtab, meget heftig. Eu 

denſkabelig Kicerlighed, Beglerlighed. — 
idenffabelighed, en. ud. pl. en af Liden⸗ 
ab beherſtet Siclstilſtand. 
Liderlig, adj. IT. liederlich.] 1 het 
rad hengiven t. Bellyſt og Losagtighed; mes 
et ukydſt, losagtig. — Deraf: Liderlighed, 
2. ud. pl. (der br. bande om Tilbsielig⸗ 
eden, og om dens Yttring I Handling og 
evnet.) jof. Fecagtigbed, »egagtig bede 
sieffe Grad kaldes Kjderlighed.” P.C. 
Ruder. 
Bidet og lidt, ådv. af liden, [Isl.litt.] 

'fe meget. — Men det br. ogſaa a) for: itfe, 
et ikke. Det hialp ham lidet, at han vifte 
g uartig. b) i negtende Sætninger, Det 
cer ligeſaa lidt i Dag, ſom det flete i 
zaar. Dan vil ligefan lidt tvinges, fom 
vinge Andre. Cc) for:… noget. fart blev 
ide vred. Det falder lide foftbart. — Lidt 
fter lidt, efterhaanden, aulatim. 
Cidkiob, et. Kieb, ftadfæftet v. Drik. At 

ritfe Cidtiob; i dagl. Tale: Ligkieb. 
gl. Z. Lyckoyp.) pot Colding: Leikiob, 
ponsio. (Om Ordets Oprindelfe, fee Kos 
od Anders faml. Skr. II. S. 447. 733.) 

idſe, en. pl.-r. (2. eitz ét. Sol. 

Lissur, limbus vestium] et fnoet, (malt 
Baand, en tynd Snor. At kante m. Lids 
er, En Silkelidſe, Snorelidſe. — Lidfer 
sørver, en. pl.-e, den, fom væver Lidfer, 
Bnore og desl. 

ieutenant, en. pl.-er. [Franſt. udta⸗ 
es her: Leitnant.] Officeer af den rin⸗ 
ſeſte Grad, i Gøs og Landmagten. 
: Liflig, ad;. [36k inflegr, af liufr, blid, 

r.] dehagelig, yndig, ſod (iſer om det, 
paa en mild Maade væffer behagelige 

vnemmelfer i Lugtens, Horelſens, Sma⸗ 
Dang Ordbbag. I. 

Sille Hans. 

Det lidet (eler lide) Skrift.]* 

ang. Liflige Toner. En liflig 
»Hans Zorden' være Jiflig t mit Øre.” 
Evald. — Liflighed, en. ud. pl. Beha⸗ 
gelighed, Sodhed. 

g. aq. f. liig. [Endeſtavelſen lig i 
Adjectiver, ofteft tilfolet et Subſtantiv, uds 
troffer en m. dettes Begreb beflægtet, ell. 
dette tilkommende, tilhørende Beffaffenhed : 
barnlig, borgerlig, fyrſtelig, hiertelig, 
huusligs undertiden en Gientagelfe i en 
vis ZD: aarlig, daglig, maanedlig; tils 
friet et Verb. en Duelighed el. Mulighed: 
tæntelig, rørlig; og følet t. et Adj. d. f. ſ. 
agtig: blaalig, rødlig, førlig.] . 

Lig, et. f. Liig. 
Lig (Liig), et. pl.d.f. det Toug, der 

ev indfyet I Kanterne af et Sell, f. at hin⸗ 
dre det fra af trevles og fønderrives, og' 
hvoraf, efter Seilenes Skikkelſe og Stil⸗ 
ling, gives: ftaaende Lig ell. Standerlig, 
Underlig, Agterlig, Raalig, o.. fl. 

Lige, adj. og adv. (uden Forandring i 
Kisn el. Tal.) [ISL liki.] 1. fom ef cc 
kroget, ſticv el. krum. (T. gerade.) En lige" 
Linie 3: den korteſte imellem to Punkter. 
Beien ev ikke lige, mer gior mange Bugter. 
Den lige Vel er den bedſte. Gaa lige fom en 
Cnor, 2. ſom er af ſamme Beſtaffenhed 
(i en vis Deel eler Henſigt, men iſer m. 
Henſyn til Storrelſe eler Tal) ſom en 
anden; eens, ligedan. (T. gleich.) De 
vare lige i Alder, Stand og Gerfomft. At 
være lige med en Anden, lige berettiget, 
”Du haver giort dem lige m. 08, ſom have 
baarst Dagens Byrde.” Matth. 20. 12. 
”Det fornemfte ved Venſtab er, at gisre 
fin Ben lige ved fig ſelv.“ B. Thott, Af 

"lige Størrelfe, Viltaar, Beſtaffenhed. Af 
dele noget I fo lige Dele, »Naar du hører 
dem kaldes ſagtmodige, fom lade Alt være 
g lige,” Mynſter. 3. f Regnefonften: et 

al 3: et ſaadant, der uden Overſtud sge 

—* ſig dele m. to (modſat: et ulige Tal.) 
At lade fem være lige >: være ſorglss, lis 
gegyldig. 4. adv. a) (til adj. Mo. 1.) At 
aae, ſtaae lige, ſtrive lige, holde Legemet 
ige. 

lige gode, Det er endnu lige nær. Lige 
ftor, lige fang, lige mange, lige fa. c) 
Tallet gaaer lige op (i Divtfion.) d)'nets 
op, nette. At flage lige til. Lige til: Pas, 
Jeg fan ikke faa lige fige der. »At lade 
hendes Blikke fige hvad felv hun vilde ef 
aa lige.” —”Cen, hvis Navn faa lige jeg 
uſter ikke meer.” Baggefen. ”Men, hvor 

det findes, veed jeg ei faa lige.” J. £. Hei⸗ 
berg. — Lige i Pieblikket 2: ſtrax, uop⸗ 
holdelig. €e)om Tid og Rum, hvor det 
mere udtrykkeligen beſtemmer det angivne 
Punkt eler Sted, og ſtager undertiden 
overflsdigt. Lige til der iyſe Dag. pan 
fulgte hende lige til (indtil) Huſet. Haren 

(42) 

b) (ftf adj. Mo. 2.) .De ere begge . 

' 



Leg — Legeſpg. 

ell. fon tillige gaae ud p. Pengevindiug.) 
»Baade Spil og Leg have vifje Regler; 
men diffe ere færre v. Legen, der ofte bliver 
Munterhedens naturlige Udbrud,” Miller, 
— 3 Jylland bruges færd. om Dandé 
og Dandfegilde. 2. muficalyt Inſtrument 
og Spil p. famme; Strængeleg. (f. ogſaa 
Cangleg. Ellers forældet.) 

2. Leg, en. ud. pl. [Z. Laich.] Fiſte⸗ 
nes og Frørngs Seed. (ſ. Srøleg.) . 

” ege, v. n. og a. 1. [Isl. leika.] 1. 
v.n. brive Leg, forinfte fig m. Leg. Bars 

' met leger med fig ſelv. Pigen leger med 
, 

. 

- 

⸗ 

J 

Drengens degent Gan legede med fine 
Børn. ”Han legede m. Laver, fort m. Kid.” 
Sir. 47. 3. — fgurt. At lege m. Faren 3: 
agte den ringe. ”Holdes det m. Sillighed for 
barnagtigt, at lege t vigtige Ting.” Eil⸗ 
ſchow. — Ogfaa om Dyr: Kattekillingen le« 
ger m. Hunden. 2. act. foretage fig, ſyſle 
med en vis eg; men fun om faadanae, 
hvis Diemed er blot eyſt og Moro! da 
ſpille br. om'dem, der tillige, ell. fornemmes 
lig gaae ud p. Konſt, Held og Vinding. At 
lege (ſpille) Bold; lege Skinl, Blindebuk, 
Nødder i Hœende, ic. (Derimod: At fpille 
Kort, Tærninger, Skak, Kegler.) 3, ſpille 
p. et Inſtrument. At lege p. Harpe. (for⸗ 
ældet.) 4. v. n. om Fiſtene: kaſte Rogn 
og (2) teg. — Om viſſe Fugle: (f. Er. Ur⸗ 
hong) at ſege Parring. 5. v. en ſigurl. (ell. 
maaſtkee færegen) Bemærtfelfe br. det uns 
dertiden om en haftig, bævrende Bevægelje. 
Heften leger m. Drene. (Colding.) Vandet 
leger p. Strandbredden. SKE Urten le⸗ 
ger (figes om det ſydende ØL.) f. fpille, 1. = 
Tegeaar, pl. de Aar, hvori Barnet finder 
fin eyſt i Leg. Cegebane, en. Plads 
ndrettet fil offentlige Lege. (Circus.) V. 
.D. Legebold, en. Bold fil at lege 

med, Spillebold. figurl. At være gene 
2: behandles ſom Middel, vilkaarligen. 
Legebroder, en. den, ſom deeltager i en 
Andens Leg, ffær i den barnlige Alder. 
vTrods Soſters Bøn og Legebrodres 
Raad.“ Rein. Legedam, en. (f. lege, 4.) 
Dam, hyvori Karper elev andre Damfiſte 
fættes. for at yngle; en Yngledam. (Det. 
Mag. II. 169.) fegedutfe, en, Dutte 
til at lege med, ”De Letgedukker hos mig 
lage.“ K. BV. Legefagter, n. s. pl. uds 
vortes fpøgende Adfærd og Lader, . ”RNet 
fom du funde fee m. Skiemt og Legefa 
ter.” H. A. Brorſon. Legekarpe, en. (f. 
lege, 4.) En Hun⸗Karpe, der fættes i den 
dertil beftemte Dam f. at yngle. Lege 
plads, en. Pladé at lege paa, f. Er. ved 
en Skole. Legeſted, et. Ecgeplade, Sted 
at lege paa. (Dhienſchl.) Legeſtue, en. 
hos Bønderne d. ſ. ſ. Juleſtue. Lege⸗ 
ſverm, en. En Gværm af legende Perſo⸗ 
ner, »En Legefværm, ſom vild omtumier 
fig I duntle Mar.” Pram. legeſyg, adj. 

— 
Legeſoſter — Legemsdannelſe. 

benlerlig efter Leg. (B. S.O.) Lcʒie⸗ 
er, en. om Piger, i ſamme Send 
om Legebroder. Legetanker, pl. iz 
ter, henvendte til Seg og Spag. "Da ko 

anker nu f. Elſtopstanker vege.” 9. é. 
&rimann.  ,Kegetid, en. 1. id, kr 
anvendes pad deg. Eventyr — fra fpal: 
Barndoms Legertid.” Bagg. 2. Filen 
Parringstid. (|. lege, 4.) eetine, ci. 
ritime, ſom Børn have til at leg i 
getoi, et. Sager, ſom Børn lege ud. 

L.egevært, ct. Arbeide, der behanties (se 

æ 

Leg, ell. gisres faa let, ſom det ver ta kiʒ 
Drengens Lœsning er enden fan K. Mt 
foære Arbeid var ham fun et 
— el. Legeme, et. pl. 

[Jol. Lik, Likami.] 1. enhver, v. de ute:> 
tes Sandfer fornemmelig ell. kiendelig (sa 
teriel) Ting. Phyofiſte, organiſte, norgerikt 
Letgemer. Et haardt, blødt, gienamig 
tigt, elaſtiſt LK. Fosfile, metalige, foto 
nede Cegemer. Synlige Legemer. 
C. beſtaaet af Dele. ”Fordlindede af xx 
Segierligheder gribe vi ofte Efogom | 
Stedet f. Legemet.“ Baſth. 2 st mx 
ell, mindre organiſt (3: levende, orgarde 
ret) Legeme; Bvortil Dyr og Planter my 
nes (de fidfte dog, efter alm. Saldrz, 
fun negentlig.) J Gærd. Organet fer & 
dyriſt Siv: en Krop; i Modſete. (Ge 
len. En fund Stæf I et fandt É. At ye 
Legemet. (Man bruger Krop ligeietei 
Modfætn. til Siælen; men vgfåe fil 9 
vedet. Saaledes figes i Alnr, At gikege 
vedet fra Kroppen; itfe: fra ;å 
i Alm. bruges Krop, itke Legeme, al 
agtet el. dodt Dyr. jvf. Lig.) = kg 
ig, adj. 1. ſom har et Legemet Ggars 
ber, fan fornemmes ved Sandſernc, QX 
delelig; materiel; modſat: aandelig og ål 
gemlig. Legemlige Veſener. Den legen 
ige (materielle) Verden. 2. fom den 

til, vedkommer, findes v. Begemet. Lege⸗ 
lige Feil, Svagheder, Smerter. » 
Omgang med nogen. (”At hane legrøls 
Omgængelfe med uberygtet Dvist.” I. 
Lov. VI. 13. 7.) Legemli ed, en. it. 

le Uegemligt Voſen, legemlig Beftefada 
EC orporlighed.) 8. 6. ». = legenl⸗ 
adj. ſom ev uden Legeme, er til uten 8 
eme. ”Legemløfe Xander.” Rahbel. 
egemverden, en. den ſandſelige, malers 

elle Verden; Gandfeverdenen; modf. Tor 
deverdenen. (Treſchow. 3. Bone.) = io 
gemsbeffaffenb ed, en. Cegemets Art; Er 
itution. En ſterk, fvag É. ra 

bræf, —— en. Gkade, —* 
Legemet. emsbygnintz, ea. 
mets Gammenfætning een be til då 
Dele og diſſes Forhold og Gtorrelje. (2 
Organisme.Cilfthom.) mile, 
cn. degemets hivortes GHiklctfe Es (rat, 
ædel, fin £, [I Bemerkelſen: Deurch, 
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vikling af Begenietå Evner (modf. Aande⸗ 
* —* hellere: egeru 
lſe. i ⸗ en. e Je fe egemss 

—5 Letemsfyldighet, 
foldige, —** eſtaͤffen⸗ 

d. Legemefærdighed, cen. Færdighjed' 
at ruge Lemmerne, i Legemssvelſer. 
ngelstoft.) Legemehoide, en. e 
enneſteligt) legemes Holde. LCe⸗ 
mskraft, en. det Maal af Gtyrke I Les 
met, een har af Naturen (br. oftere i pl.) 
egemslyde, en. Legemsfeil. Legeis⸗ 
cte, en. Omſorg for Legemet ved Mad, 
vitte, Sovn, Bevegelſe, Hvile, m. m. 
egemsſtittelſe, en, Dd. f. ſ. Legemodan⸗ 
7 emsſmerte, en. G. ſom foles 
eegemet. (B. S. O.) Cegemoſtilling⸗ 
le Maade at føre, holde Legemet paa. 
egemsſtraf, en. Straf, ſom cen lider p. 
gemet. Legemeftyrte, en. d. ſ. f. Ses 
metraft, legemlig G&G. Legemofſvaghed, 
t, legemlig Skrobellghed der —88 
egemsavelſe, en. pl.-r. Øvelfe, hvorved 
rgemet dannes og den Kræfter udvikles. 
Legende, en. pl. - r. (Lat.) Helgenes 
evnet, ell. enfelte Sagn og Fortællinger 

et. pl.-e. Set gen, Lien. 2, 
Sebn. Gv. Lån; ſom S . 

ihre udleder af låna, låna. A. S. Lean, 
nerces, stipendium,] fordum: ethvert. 
fordegods, eller et heelt Land, fom af 
Elcren eller Herligheds⸗Eieren (Lehnsher⸗ 
en) blev overdraget en Anden til Be⸗ 
ddelſe og Brug, enten imod en vis For⸗ 
ligtelle ell. aarlig Afgift (fom tilforn Kro⸗ 
lens br ell. Godſer), eil. imod en Kien⸗ 
elſe (Lehnspligt) og Forpligtelſe til at er⸗ 
iende Lehnsherrens Overherredsnime. Bed 
<ebn forſtaaes nu hos os Grevſtaber og 
kriherſtaber. 
ſ. forlehne.) = 2) Cehugode, et. ( Schyt⸗ 
e.) f. Lehnsgods. hntager, en. den, 
om tager noget t. Lehn af en Lehnsherre. 
B.S. O.) hb) Lehnsafgift, en. Lehns⸗ 
nandens Afgift af Lehnet til Lehnsherren. 
Lehnsarv, en. 
Følge Forlehning. Eehnsarving, en. 
ven, ſom er lovlig Arving til et Lehn. 
Lehnobefidder, en. den, fom har et dehn 
i Beftddelfe og Brug. nsobrev, et. 
Brev, Diplom, hvorved et Lehn oprettes 
ler overdrages een. lebnsdygtig, adj. 
fom har de fornsdne Egenſtaber t. af mods 
tage et Pehn, (Z. Rothe.) Lehnsed, en. 
Troſtabsed, fom aflægges fil Lehnsher⸗ 
rene Lehnsforbindelfe, en. Lehnsfor⸗ 
hold. ”Lehneforbindelfen paalægger Lehns⸗ 
manden en Mængde Pligter.” Schytte. 
LCehnsoforfatning, en. den Skik og Indret: 
ning, fom finder Sted ved Lehn og Forles 
ninger. Lehnsforhold, et. Forholdet 
imellem Lehnsherren og' Sebnsmanden, 

0 

Dans 

" brev. 

At lan Sand fil Lehn. 

Arv, ſonſinder Gted f" 

kehnsfri — Leide. 

mofri, adj. ſom ikke hører til noget Lehn. 
—— Sods. Kehusfolge, en. 
den færegne Arvefslge, ſom er beſtemt 
for —— FA st reust 33 
Lehnsgods (eller ngods), et. Go 
une befidder ſom 332 Le ng 
greve, en. Greve, fom befidder et Lehns⸗ 

evſtab m. de ſamme tillagte Rettigheder. : 
husherlighed, en. den Derlighed ell. det 

Overherredamme over et Lehn, ſom tilkom⸗ 
mer Lehnsherren. Lehnsherre, en. den, 
om har Lchuéhølbed over ct Lehn og deté 
eſidder. Cehnohylding, en. den Sands 

ling, at en Lehnsmand v, Forleningen hyl⸗ 
der fin kehnsherre. CLehnohoihed, en. 
bd. f. f. Sehnehertighed.  Lehnsindretning, 
en. d. f. f. Lehnsforfatning. 
en. Magt, fom en Lehnsherre har over fine 
Sehnémænd. Overtro hialp Lehnomagten 
t. af mishandle Borgerfriheden.” T. Rothe. 
.ehnomand, en. 1. den, fom har ef Gods 
til Lehn, eller paa anden Maade flaaer I 
Lehnsforhold; en Vaſal. 2. tilforn: en 
kongelig Befalingsmand over et af Kro⸗ 
nens Lehn. 3. i Norge: en Betient, der 
ftaaer under Fogeden, og fvarer omtrent 
fil en Sognefoged i Danmark. Lehns⸗ 
pligt, en. den Forpligtelfe, ſom paaligger 
Lehnsmanden. lehnopligtig, adj, bun⸗ 
den v. Lehnsſforhold og Sehnspligt. Lehns⸗ 
regieriug, en. Regiering, hvor Fyrſten har 
mange og mægtige Lehnswmaend under fig 
(Feudal:Negiering.)- Lehnsret, en. 1. 
Rettighed til at forlehne Gode ell. Land t. 
Andre; Lehnsheihed. 2. den Deel af Lov⸗ 
givningen og Lovkyndigheden, ſom vedkom⸗ 
mer Lehnsveſenet. hnørettighed, en. 
R. ſom erhverves v. Forlehning el. Lehns⸗ 

—— en. 1. enhver Gag, 
Forhandling,” vedkommende Lehnsveſenet. 
2. Sag for Retten, ſom angaaer en Lehns⸗ 
ſtridighed ell. Arveret til et Lehn. 
ſtifter, en. den, ſom erhverver Lehnsbrev 
p. at oprette et Lehn af fit (Allodial⸗) Gods. 

noſtrid, Lehnoſtridighed, en. Strid om 
Befiddelfen af et Lehn, ell. om Lehnsfolgen. 
Lehnefæde, et. Sted, hvor Eieren el. Beſid⸗ 
deren af et Lehn har fit Ophold. Lehns⸗ 
tagelfe, en. Gierningen at tage Land ell. 
Eiendom til Lehn af en Overherre. (F. 9. 
Jahn.) Lehnotid, en. det Tidsrum i 
Midpelalderen, da Lehnsvaſenet var i fin 
ſtorſte Kraft og Udvikling. nsvæfen, 
et. Alt hvad der hører til Lehn og Lehns⸗ 
forfatning, enten i Almindelighed (fom i 
Middelalderen) el. t et enkelt Land, , 

Cei, adj. ubehagelig, modbydelig, klied⸗ 
ſommelig. Norſt. Hores undertiden I vagi. 
ale; dog i mindre ond Betydn. end led, 
Jvf. Mållers d. Synon. Il. 23. 24.] 

1. Ceide, en. ud. pl. ISv. Leid. maaſtee. 
af det Fél. Leid, Vei.] Tilſagn, Lofte, ifær 
om perſonlig Fred og Sikkerhed. Dan ſik 

Lehnomagt, | 

gø , 



N 

2 Tilſagn paa noget.” A. aiger 
Leidebrev.et. ſtriftlig Forſikkriug om keide. ieheſt, en. be, ſom leies ti Srag. 

4 

Leide — Leiedreng. 
& 

650”. Seieforening — Leiligheb. 

t. at drage igennem Landet, (”AttageLeide en. F. fom attes om Sele. kigode, 
K 8 Bebel.) — ét. Ally —* leies af eller til . 

2: Keide, en. pl.-r. 1. det Stykke Csjehuus, et. Huus, fom mas bar løg, 
mer, (om lægges langs omfring em cl. ſom er til Erte. "Fornuften engang 

ygning pven p. Muren, og hvori Spar⸗ p. Jorden gif, og fogte bi og her ct Le 
rerne fæftes; Muurlægte, Ledder. (Col⸗ at finde.” Tullin. eder, en 

jord Leiemeal, et. en ms 'c 
£.eiderne,” 1 Kong. 7. 9. (jvf. Deton. Mag. Leien beftemt TID, »Det (Huut) bebelae 
1.62.) 2.“ Korm til Vinduer, Dorrt o. d. og bruger han fom fit sødt, indtil Lei 
giort ſom et Tag." Moth. maal et ude.” D. Lov. V.8.13 fæ 

3. Leide eler Leider, en. i Slidbélpros qvæg, ct. Avæg, ſom adleice. Lar 
get: et Stykke Toug, langs ad hvilfet et foen sen. Svend, Karl, form leder f; 
Seil heiſes op ad, (Schneider.) eie til Arbeide eller Tieneſte. »Ste ben 
Leie, et, pl.-x. [FSI Leg.] 1. Sted, forſagt og fold. hiin Leieſvend udgater 

bvor man ligger. At girre, rede fig et Leie. Storm. leiefogcæde, adj. v.- des, dr 
2. Tilftanden, at ligge. At fomme t. Leie. føger Huusleilighed, Bopælt. tele. Åb: 
Der er intet godt i Sengen. Kornet , en. i fovfproget d. ſ. f. Beier. (3 
aner i Ceie. (f. Leieſed.) 3. vilde Dyrs Usſings Anm. t. Tingér. U. 105.) Lør 
pholdefted over cl. pan Jorden. At jage tid, en. d. f. f. Seiemaal. ieti et. 

Haren af Leiet. 4. undertiden absol. for: En Tiener, Opvarter, ſom lader fig lex: 
Siflerleie. ”Gaae, ſporg enhver, ſom Flens dagviis, uden faſt Zienefte. — 
der dem p. Leiet.” Evald. (Fifferne, 223, ning, en, Leiebolig.  Leigvidme, et. da, 
hof; ð. 156.167. 203.) 5.t%Mineralogten: fom lader fig fløde tå a 
Biergarfernes Leie ↄ3 Strøg, Stræfning, Dluffen. (Gulddaalen.) Leievoga 2 

Maſſer af en anden, .og jævnlsbende med anden). Gufet, Kielderen er til É. Xi ba 
dennes Lag. (f. Bredsdorfs Geognoſte. 1827, til Ceie, have et Huus, en Have til Lær. 
S. 19.) == Lcicemaal, ét. f. nedenfor, — Leie gaaer f. Eie. Ved denne LL. taber 6 
Keiefted, et. ſagſaa Leirſted. (Ceierſted. eren. 2. Afgift, Betaling for det, fem e 
Moth.) Det tydffe Lagerftåtte.] 1. d. lelet. Han har endnu itfe betalt fla Le. 
f. f. Leie, 1. Natteleie. (Kingo.) 2. Grav, Hvormeget gaaer i É£. af dette Guus" 1 

beide f. Betaling. At lee Arbeidsfolk; leie maalsbeder, pl. Pengeſtraf efter Esorn fa 
er Mand) til af arbeide ugeviis. At leje Leiermaal. (Leiervide. Golding.) 

lciet tovfang lyder” Thaarup. (Deraf: Ball) en Strandbred, Kyſt, ſom Vin 
Leiehær, Ceieſvend, Leietropper, 0. fi.) bærer paa; dog bruges Bun det Alte On 
3, overlade Brugen af fin Eiendom (eii i denné Bemerk.] Betryk, Forlegerkt, 
Perſon) til en apden for en vis Betaling, Fare. At være, fomme i Leieryold f. 8: 
fan har leiet mig fit Huus. Diſſe Værels get. At ſlippe ud af en Lriervold. (1.2) 
fer ere leiede bort. At leje Seſte ud. (At Leilighed, en. pl.-er IX. Gelegendeit. 
leie Folk ud af deres Varelſer 3: bringe Go. Lågenhet. jvf. beleilig.) * begqun, 
Hunsverten til at opfige dem ved at fliffet Plads fil noget, ifær fil Ophel &. 
byde holere Sele.) = Leiebolig, en. Bos Bolig. (f. Huusleilighed.) En ringe fo 
lig, fom man har leiet (modfat: egen Bo⸗ lighed. Huſete £. er indkcænter. Xi ſex 
lig.) ' Leiebrev, et. ſtriftlig orening en É. paa Landet, (I ældre Skrifter ogis: 
om Lele (Lelecontract.)  Keiebræt, et. B. Beliggenhed, Sands Beſtaffenbed.) 2.05 
ſom hænget ud p. et Huus f. at gisre be: Forbindelſe afiTilfælde og Dſteendighaa. 
kiendt, at Vatelſer der ere t. gele. Leies hvorved en Handlin better (£ 
dreng, en, Tieneſtedreug. Keieforening, fremmes, Occasio. (f. A Der ie 

r 
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Leilighed — Leine, 661 
or det, der nærmelt foraarſager noget.) - 
alcdning fan være det, ſom i en Rætfe 
2 arfager nærmeft frembragte Virknin⸗ 
3 Det fan ogſag vere den ſorſte Aarſag 

rr pis Mæffte. Leilighed betegner de uds 
res DOmftændigheder, hvorved en Kraft 
Ittre fig. — Den Dovne finder ofte 
ledning til at lade den bedſte Leilighed 
1e unyttet bort,” Miller. ”Leilighed gier 
ve.” Ordſpr. At give cen Leilighed £. at 
mærte fig. pan fandt god £. til at berige 
. ?”Gaa vigtig bliver enhver Tanke, ens 
er Begietlighed, enhver Gændelfe, betrag⸗ 
re fom Midler, Anledninger og Leilighes 
r ft. af haabe et bedre tiv.” Sneed. At 
de en god, degvem £. gaae unyttet forbi. 
: tage Leiligheden i Agt; at gribe Keis 
3lpeden, ”Den ſnarraadige Anfører — ſom 
ner — og griber den.” Kamp⸗ 
a un. — gſaa om beleilig FDD, Stun⸗ 
Ce (otiam.) Det maa big &l jeg faaer 
… 93 Cftermtdbag har jeg bedre £. dertil. Leml 
.Silſtand, Beftaffenhed, Evne. (condi- 
o , facultas.) “Sagens Leilighed.” A. 
5. Vedel. Min £. er ikke dertil, ”Gaas 
range Borgemeftere og Raadmænd, form 
Iyeus Leilighed udfræver,” D. Lov. Ul 
» 1. Seg har ikke C. til at gisre flor Be⸗ 
oftning. 4. tilfældig Befordring p. Reiſer. 
C+ træffe en £. til Sovedſtaden. an er 
ift m. en Leilighed fra Sandet, — Lei⸗ 
i ghedsarbeide, et. A. fremkaldt mere ved 
Omftændigheder, end v. Drift og Forfæt. 
Teilighedodigt, et. D. ſom rives i en vis 
Inledning. —— — en. den, ſom 
ↄlot cl. fornemmelig ſtriver Leilighedsvers. 
Leilighedeftrift, et. S. ſom fremkaldes v. 
nm Tidsomſtendighed. Ceilitghedoſmi⸗ 
grer, en. den, fom i Haab om Fordeel gri⸗ 
ber enhver forekommende Leilighed til at 
ſmigre f. en Perſon. (Malling.) 

cdetale, en, Zale, ſom holdes v. en vig, 
fær mindre betydende Leilighed. (f. Gr. 
eiigprædifen.) leilighedeviis, adv. ved 
Seilighed, naar £. gives; ikke ſtrax ell. til 
enhver Tid. 

C.eilænding, en. pl.-er. i Norge: d. ſ. ſ. ri 
Seæſtebonde. 

ir, en. pl.-e. [Gl. T. Legar. Over T. 
og Sv. Læger. f. Leie, et.] Plads under aas 
ben Himmel, fom indrettes t. Opholdsſted 
og Natteleie f. Krigsfolk i længere Tid. At 
ſiaae Leir ad: indrette Leiren v. at opflage 
Telte o. d, At ligge i Leir. At afftitfe, 
forgtandfe en C. (Uegentl. br. det underti⸗ 
en om Hreren, ſom ligger iLeir. At bryde 

op m, Ceiren.) = i onſt, en. den K. 

at indrefte og befæfte en kLeir. (Jahn.) 
Leire fig, v.rec. 1. ae Leir. Hæren 

leirede fig nær ved Floden, “Han laae i 
Vognborgen, og Folket havde leiret fig 
omfring ham.” 1Sum. 26.5. 2. uegenti. 
fætte eller lægger fig, iſer Hvor Flere ere 

. fvær, veldannet 

Leilig⸗ 

weire Lemyalig. 

ſamlede. Selſtabet leirede fig i Grkkfſet. 
— ſigurl.“ Han, hvis reder fig oms 
krihg mit Hegn paa Jorden.” Gvald, ” 

1. Lem, en. pl. - Mm. (Set. Hlemær.] 

Luftelfe (af Brædder) f. en Aabning p. et 
Guus c. d.; Dør, "der tienerA Gt. for Vin⸗ 
due; ed. der lukkes ovenfra, fom et Laag. 
Deraf: Kielderlem (der baade bruges om 
Lutfelfe f. et Kicldervindue og f, Nedgans 
gen til Kielderen), Loftslem. ſ. Lage. ” 
2, stt. pl.-mer. (Je. Limr. 4.6. 

Lim.) færftilt Legemsdeel, Ledemod. "Saa 
ere nu Remmerne mange; men der ev eet Les 
geme.” 1 Gor. 12,20. At føle Gmerte i alle, 
fine Lemmer. — figurl. d. ſ. ſ. Medlem. Et 
Lem af Menigheden. Saaledes: Almiſſe⸗ 
lem, pafpicalslem, = lemiydt, adj. d. f. ſ. 
lemlæftet. (8. $.9.)  leml v.a. 1. 
(af Isl. Zesta, fordærve, forjlgae.) ſtille 
v. et Lem, fordærve et el. flere Lemmer p. 
cen. At faare og lemlæfte cen, Deraf: 

elfe, en. (Cemlaſtning. Malling. 
tand, Wuf. 1803. II. 2. 13;) lemrort, 
adj. v. rart af Slagkpaa en kLegemsdeel; 
paralytiſk. (Coldiag.) lemſlagen, adj. v. 
ſaaret el. pryglet p. fine Lemmer. (8. 6, 
D.) — Lemmebygnintg, en. Lemmernes 
Dannelſe og Forhold i et Legeme. En fin, 

—— 
fældig, adj. [formodentlig af Lens 

pe.]. lempelig, ſtaanſom, ikke haard eller 
ftreng ; "overbæremde. (lenis, mitis.) Cu 
lemfældig Dom, Straf, ”Paa det iffe NO 
gen v. lemfældig Omgang ſtulde give dem 
Mod til driftige Forføg.” Guldberg. — , 
Deraf > Kemfældighed, én, ud. pl. ”Milds 
bed er — den Mægtiges Lemfældighed 
imod fin Undermand, naar han ſtal ſtraffe. 
3. Thott. "Man vifer fig ſagtmodig, fordi 
man venter fig mere Fordeel af fin Kem⸗ 
fældighed, end af Hœvngierrighed.“ Baſth. 

emon, en. pl.-er. (cd. Simon.) ent 
Cydlandene almindelig Frugt, bvoraf gives ” 
fiſte Arter og Afarter (ifær: Citronen og 

omerantſen.) Citrus. * onaſia, en. 
emoner ſyltede i Eddike og ſtarpe Kryde⸗ 
er. — onade eller Kimonade, en. 

(Franſt.) En Drift af Lemonſaft, Vand - 
og Sukker. 7 ' ' 
Lempe, en. ud. pl. ISL Lempi. A. 

GS. Lempe. jvf. det Tydſte Glimpf og 
glimpflich.]) 1. forfigtig, behændig, > 
befindig, ſagtferdig Adfærd pg Frems 
gangdmaade. At gidre noget med Lempe 
At fare m. pe: 2. Leilighed, beleilig⸗ 
Tid. (Vedel. Man har i Sind, om dertil 
Raad og pe hauder, at gaae p. Frans 
flen 196.” Bording. II. 409. forældet.) 3. 
godt Navn og Rygte. (forældet. »Ere Or⸗ 
dene iffe nogens re og Kempe for nær.” 
D. Sov. VI, 21.4.) == lempelig, adj. [Joel. 
lIempilegr. J 4. ſom (feer m. Sempe, fagtelig, - 
itte haard, lemfældig. Paa en lempelig Mgas. 
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Lempefig— Lendehdirdel. GR" , Sdelam — Let. 

"de, En Tempelig Straf. Attage lempeli Pe 
noget. ”Hun fatte fig faa lempelig p. Gens, hoftelam; krydelam. 
gen v. den kykkeliges Fodder.“ Baggeſen. 
Det br. ſielden om Beſtaffenhed hof en 
erſon, ſtiondt efter Eporon: ”en lempeli 

Mand er ten, fom vecd at paſſe Tid og 
Stud, Orden og Maade; foielig den, 
ſom forßaaer at give efter for mødende 
Hindringer.““ 2. paffelig, beleilig. (1.6. 
Bedel. forældet.) N 

Cempe, v. a. 1. [Ev. lempa.] lave, 
flitte, paſſe, indrette, At lempe det ene 
efter det andet, ”LDan fulde derefter lempe 
n Mening og Forſlag tvært imod.” Col⸗ 
ings K. Hiſt. At lempe fin Tale efter 

Seſſtabet, man er i. At lempe fig (føle fig) 
efter Andre, efter Tiden, Omſtendighe⸗ 
derne. »Egen Fordeel maa tvinge, endog 
den Uvillige, til at lempe fig efter hané 
Henfigter.“ Kampmann. 

Lend, en. pl.-er. JS. og 7. 6. Lend. 
T. Lende. Gu. Lind. E. Loin. Skrive⸗ 
maaden vafler imellem Lend og Lænd; 

8* 

. 

den forſte er at forefræbfe.] 1. den Decl af , 
Ryggen, Eiderne og Underlivet hos Mens 
neſtet, fom ev imellem Ribbenene og Hof⸗ 

terne. Lumbus. ”tæg din Haand under 
min Lend.“ 1 Wofeb. 24. 2. »Linnede Un⸗ 
derkleder — fra enderne indtil Saarene.” 
2 Mofeb. 28. 42, ”Dver haver fit Gværd om 
om fin Lend.“ Hsif. 3. 8. ”Han havde et 
£æderbælte om fin Lend.“ Matth. 3.4. At 
fyænde et Bælte om 'fin Lend, At have 
Smerte i fin hoire Kend. 2. i mere udvis 
bet Bemerkelſe forſtaager man v. enderne 
øgfaa den sverfte Deel af Laaret, frå Hof⸗ 

"ten indtil Soedet. At flæbe enderne efter 
fig. (Moth.) 3. hos Heſten forftaaer man 
ved Lend den Deel af Overkroppen, ſom 
ligger imellem Ryggen og Krydſet, eller 
udgiør den bageſte Deel af Ryggen, med [6 
Lendehvirvler. — Lendebeen, et. Dd.f. ſ. 
Hoftebeen. Os coxæ. (Moth.) Lende⸗ 
blod, et. en Sygdom hos Hornqvœg, naar 
Blod løber ud af Aarerne I Endetarmen, 
og famler fig der iſſterknede Klumper; 

" hvorved foraarfages Ømhed over Lenden og 
Afmagt I Kroppen. Lendebrud, et. 1. 
Lendens ell. Hoftens Brud v. Fald e. desl.; 
Hoftebrud. 2. Bryden ell. Vork 4 Senden. 
(Lumbago. Moth.) lendebrudt, adj. v. 
hoftebrudden, hoftelam. (Moth. Ogſaa om 
Heſte, ſom have Hul eller brudt Skade i 
Senden el. Krydſet. V. 6.0.) Lende⸗ 
byld, en. B. der fætter fig paa Lenden. 
Cendefang, en. Sygdom Pos Heſte, der 
medfører en Lamhed i Bagkroppen, eller 
Uformuenhed til at føre denne Deel af. 
Kroppen frem.m. ſodvanlig Kraft. (I St. 
for denne, hos Almuen forekommende Be⸗ 
nævnelfe bruges f Alm. Xrydslamhed.) 
Leudetiigt, en. ſ. Kendevark. 
hvirvel, en. på -hvirvice. De fem nederſte 

(i 

gf f£endetne. , 

Lende⸗ 

Hitrveldeen i Rygraden. lendele så. 
få 

DP. ſom filforn undertiden brugte de 
lægge over Hofterne cl. under og salg 

——ãa—niſ en. Eut 
en Lend. Londeftybke, et. bet Erik 
Kied af et flagtet Hoved, ſom tages af fæ 
derne, og indbefatter Mørbraden; Ae 
bradsftyffet. (€. Sir-loin.) Lenco. 
en. Gær ef. Gigtfmerte i Senden; deh⸗ 
værk, (Lendefoge, endevee. Meth. 
Lendſe, v. n. 1. (pol. lenera] ia 

Storm at fetle plat ben for Binda, z2 
faa: ell. ingen Sril, for ved Skiben rt 
Fart, enten at felle fra Boelgeſtorteingert 
el. £ det mindſte formindſte de inte: 
des Kraft. At lendſe for en rebet Fel, ix 
Zakkel og Toug. (Jvf. prenge.) "Få Rå 
mandigt Broft ban filer, pranget, [res 
er,” P. A. Heiberg. (Shinafar,) = ke 
eport, en. Faldport ell. Skodde, fra fe 
tes f. Kahylsvinduerne naar man kals: 
I en Storm. 

Ctibet lens (frit for Vand) ved Posni. 
Xt være lens for Penge. i 

gem ryddelnt 
At lenſe fine Lommer, fin Pung. 

nte, v. n. ſ. Iænte. 

Katteflægten. Felis leopardus. 
Leret, adj. f. Leer. pe 

Sgt, Lereſt. 60. 
Lerft.] Tøl, sfom er vævet af par dd 
Hamp. (ſ. LCinned.) Horlerred — 

Cerredobod, en. Krambod, hvor rr ny 
Sintsi m. m. fælges. de a. 

Lerredokræmmer, en. den, ſom driver far: 
del m. Lerred, Lerredsfliorte, ma. 

Lens, adj. DOM. lens.] tom. Mi 

nfe, v.a.1. tomme, 

Leopard, en. pl. —er, . et Kordn df 

Cerred, et. pl.-er. [ 

lerred, Blaarlerred, At giore 

H. med Lerred. Lerredeohandler cå. 8 

f. af Lerred. (Gadledes: Cerredsburer, 0. f-) 
Lerredsvæver, f. Linvever (Lancet) 

Leſpe, f. læſpe. 
Let, adj. FSei. lettr.] 1. egentlig: ha 

itte veier meget, ſom i Forhold t. fin Gtørtiik 
ei har megen Tyngde; ikke tang. Gr letBen 
be. Lette Vaaben. Saa ler ſom ra Fin. 

2) ſom iffe tynger, befværer. Let RO. 
n let Vitn (ſom ei dernſer.) Er let Siel 

(af tyndt Tei.) b) fom el er beſecnti: 
Lette Tropper, Krigefolt 2: let bevebnt 
Gt let (muntert) Sind. "Let, fom IO 
unge Piges Gind.” Bagg. (Poet. a. 
At være let om Hiertei (ſorglet.) ba 
vifer fin Kraft til at giore Blvet mk 
udvortes gladere og Iettere,” Syafe. 0) 
hurtig; iffe feendrægtig, tvungen cl. fat 
i Bevægelfe. At være ler til Fede. PME 
dandſer meget let, Lobet cv ie i de Lø 
tes Magt.”' Præd. 9.11. En let (2: KØ. 
ufvunger) Haand, f. Gr. tit at ere, Ko 

ON 

3 ler Mynt (fom eier fuldvægtig,) 7. fgar! 



Get — Betfærdig. 

Coafaa overført paa Arbeidet. At ſtrive 
ler Kyhn En let udkaſtet Tegning.) 
om itte fofter Maie; det Modf. af 

iſkelig. Det er en ler Sag, Det ev ikke 
at giørte efter. At have let ved noget, 
komme let til noget. Døren gaaer let p. 
ngſlerne. pan bliver let vred. Lan er 
at [ofÉe, at overtale. ”Vaturen har gfort 
e vore Pligter lette; men vi gisre dem 
> befværlige,” Gnced. ”Du ſtal mangen 
ng gføre dig Livet msifomt, naar du 
tde giore dig det ler,” Mynſter. WVeien er 
2: haard, ikke tung at flere paa. e) 

n ef er dyr, Let Klab. Lette Priſer. 
ler Leveſted. (adv. let ſammenfoies 

er den nyere Skrivebrug med adſtillige 
irticipier.3 — letbevæbnet, adj. v. fom 
r fag itte tunge Vaaben. + letflys 
noe, ad. v. fom let fmelter (om Metals 
5 modſat ſtrengflydende.)letfodet, 
lj. ſnar, hurtig til Fods. letfolende, 
fj. v. ſom let røres ell. tager fig noget 
er. (B. S.O.)  lethændet, adj. ſom har 
:t nem, let Haand. letnemmet, adj.. 
m har let v. at lære, har let N mme, 
odſ. tungnemmet. Ogſaa: letnem. ”Sets 
emme Folk,” Grundtv, (Deraf: Letnem⸗ 
ed, en. 8.6.0.) letfeilende, adj. v. 
m ſeiler let, hurtigt. Gt letſeilende Fars 

Letfind, et. (hos nogle Nyere) d.ſ. ſ 
etſindighed. letfindet, adj. fom har et 
t, forgløft, ubekymret Sind. (8. S. O.) 
sf. letfindig (nedenfor.) — letfmeltelig, adj. 
tflydende. letſpringende, adj.v. Evald.) 
ttfoævende, adj. v. (Pram.) letſovnet, 
dj. fom let vaagner, fom ef fover haardt 
K. tungt. lettroende, adj. v. tildetelig 
il at troe Alt hvad der figed, t. af antage 
nhver. Zing uden tilfrætfelig Grund. 
Deraf: oenhed, en. ud. pl. letvæbs 
set, adj. d. ſ. ſ. letbevæbnet, 

Letfærdig adj. (T. leichtfertig.] 1.1 
eldre Strifter: let at føre. ”At de Danſte 
avde ikke faa letfærdige, men vældigere og 
tærfere Vaaben, end de,” Vedels Saro. 29, 
— Ligeledes forældet er Bemerkelſen: letſin⸗ 
dig, ſis deslss. ”Er Nogen i Gierningen lets 
ærdig ell. i Beſtillingen feendrægtig.” N. 
Mid. Aalborg. (Jeſuit. Hiſt. 1607.) 2. 
aſommelig, uſtikkelig, utuptig, itte ærbar ell, 
anftændig, fornemmelig i Lader og udvor⸗ 
tes Adfærd; men ogfaa om Handlemaade 
og Levnet. En letfærdig Avinde. Los og 
letfærdig Snak. ”Ct letfærdigt Levnet; 
—* Selſtab.“ D. £ov; hvor det bande 
bruges for ukydſt, losagtig, VI. 13. 3 og 
29, og for ufømmelig. ” Fetfærdig og tåre 
argelig Segen om Juul,” D. 8., VI. 3.11. 
See 2—2—1. ”Letfærdige Folt” faldes 
de, ſom letfærdigen fværge og bande.” VI. 
2 — * 33 i lbs 
ryttet: letfærdig, u , vellyftig, los⸗ 
agtig, liderlig. = Letfærdighed 

2 

ss. — 

—9 
Lesfærdigbed — Lette. 

pl. (etfærdig, ufømmelig, utugtig Adfærd. 
"De flammede fig ved, om ikke at være 
ukydſte i Hiertet, faa dog at viſe aaben⸗ 
bare Tegn til Letfardighed.“ Schytte. 
endi, Ligegyldighed f. Anftændighedené 
Regler, der har ukydſte Ord og Gebærder 
til Følge, kaldes Letfæerdighed; ved flette 
Vaner og Folesloshed for det Anftændige 
bliver den til Øemeenhed,” Muͤller. (p 

ærdigheder forekommer flelden for: 
letfærdige Handlinger. ”Hvad, om dét cv 
Cetfærdigheder, Leflerier, Kaadheder, ja 
pel Uteerligheder, hvortil man lader Bars 
net være Vidne?“ Rahb. Tilt. XI. 331.) 

ed, en. ud.pl. Beſtaffenheden, .at 
være let, I egentl. Bem. og figurl. færdeles 
i Bemærk 2, c.d.e. Byrdens L. Lethed 
i Gang. Prifernes Lethed. At tale, rive 
med Lethed. 
.Letſindig, adj. ſom ikke betænker, overs 
veier fine Handlinger, før de foretages, og 
er ligegyldig v. deres Virkninger eller Fol⸗ 
ger; fom tager alting let, det Bigtige med 
det Ubetydelige. ”I fortrød letfindige Tro 
til befnærende Tale,” Hertz. — Da den 
findige fædvanlig er uſtadig, ubeftandig, 
uden Faſthed, br. Ordet ogfaa i diſſe Be⸗ 
5 — indig er den, ſom ikke 
hefter Opmœrkſomheden p. noget, ſom hver⸗ 
ken overveier, hvad han er, el. hpad han 
vil” P. E. Miller. — Leiſindighed, en. 
ud. pl. Beſtaffenheden, af være letſindig. 
”Men hyorledes forenes Grundighed og 
Letfindighed m. hinanden?” Baſth. (Aand. 
&alcr. 1779,1,333.) ”Hverfen den Ubeftans 
dige ell. den Soranderlige ere derfor altid 
letſindige. Det er fun den Uftadige, hvis 
Adfærd røber Letſindighed. Miller. 

e, v. a. 1. [Jsl. letta.] 1. gløre 
let, minde Bægten af noget. egentl. At 
lette en Byrde. — figurl. borttage det Vans 
ſtelige, Junge; lindre, formilde, hufvale. 
Denne Olelp har lettet mig Arbeibet. ”Den 
rang, ſom Arbeidſomhed fan lette, ops 
muntrer Bindftibeligheden.” Sneedorff. En 
god Vei letter Reiſen. At lette eens Gore 
ger. Denne Troſt lettede mit Sind. ”Den, 
fom villig letter ſin kummerfulde Broders 
Ned.” Thaarup. 
»Den Steen, man ei fan lette, maa man 
ade ligge.” Drdfpr. — At lette Anker. Og⸗ 
aa absol. Skipperen har lettet i Morges. 
"Naar Zingen forlader Grunden, er den 
lettet. — Man figer: at lette Anker; thi 
det gisres left fra Grunden” (og løftes fra 
Stedet, hvor det er kaſtet.) Sporon. At 
lette cen af Sadelen. At lette p. Skuldrene, 
Jette p. Hatten (lofte den (det fra Hove⸗ 
det.) (At lette bemærter Gilerdingen, hvor⸗ 
ved noget bringes fra fit Leie f. at befres 
der udtrykker Gierningen af bringe det & 
Veiret. Dog figer man: at lette noget fra 

, Re ud, Jorden, naar' del fun ſteer i en ringe side, 

e 



ØU 

voligt, 

vetids 
Skabning, 
Livstid. Etlefanten har en fang 
neſtets længfte £. ”Diffe ældganrie Stater 
have, v. at omdanne fig ſelv, givet fig et 

- , nyt Bov for af begynde en ny 
O. Guldb. 
regning i Wtennemfnit tillægges Menne⸗ fi 
flet; en Menneſtealder, Generation. Les 
vebrod, et. Nering, Livsophold; ifær den, 

ſom' følger med et Embede, en Beſtilling, fr.) 
Tieneſte. (f. Beſtillin 

- til et godt £. 
f. at være Levebrod, og bortgives for at 

vette — Lehebred. 

"Fer at efte, maa man førft lette; men 
en Slag, fan dettes uden at løftes." Spo⸗ 
Ton. p . 

1. Gierningen at lette, gisre noget letfere 
(i Bemært. Ro. 2. bruget hellere 
Ankerets Letning.) 
derſtsttelſe, eindring, Troſt. Det var hende 
en flor 

løfte og reife. — elfe, en. 

ing. 
2. figuri. Hielp, Un⸗ 

ettelfe, at hun ft Gaarden ſolgt. 
Lettetile, en. pl.-rxr. kaldes to lefg 

Killer I Ploven, hvorved Aaſen, der hvor 
den med en Zap gaaet ind I Afædet, fan 

hæves ell. ſeenkes nogle Tommer. (Ogſaa: 
Lettere.) Gierfings Landoec. I. 416, ( 
tenagler. Moth.) 

Lets 

Lettelig, letteligen, adv. let, p.'en let 
Maade, hurtigt, nemt, uden Banftelighed, 

ter. - r, pl. (paa en Vogn.) ſ. 
Lev eller Leve, en. pl. Leve, Lever. 

Sel, Leifr.] blodt Brød, Kage, et. heelt 
rød. (forældet; men i Almueſproget ends 

nu brugeligt. 
Leve, v. nd (har.) IIsl.liſa. N. 6. les 

ven.] 1. være til ſom organiſt, ſelvvixkſomt 
Bæfen, have tiv. (I uegentl. Udtrof om hele 
Naturen, el. om ethvert organiſeret Væfen; 
ſaaledes ogſaa om Planter; men dog egentl. 
og fornemmelig fun om Skabninger, ſom 

, have dyriſt €iv.) At leve op igien, komme 
til tive, faae Siv p. ny. — act. At leve et 

lykkeligt, virkſomt, moiſomt giv. At leve fin 
Tid hen; leve ſine Dage hen i Ro. At leve 
cen over. (f. overleve.) 2. uegentl. 2) ops 
holde, vedligeholde Livet, At leve af Plans 
tefode. »Menneſtet lever iffe allene ved 
Brød.” Matth. 4.4, At leve af et Haand⸗ 
vært. Han har det, han fan leve af. Han 
fan ikte leve af fit Embede, ”At leve i 
nogle Aar ſaaledes, af man fiden har intet 
at leve af.” Sneed. 
At leve p. Landet, i Byen, v. Hoffet. c) 
indrette føre fit tin, opføre — At leve 

e, gu tigt, tarveligt, overs 
daadigt. At se fom 
leve ſom Folk pleie. At levet Venſtab, 
i Fortrolighed med cen. En Mand, fom 
veed, 
fin Sevemaade. 
muen: faae noget at leve af 3: af ſpiſe. 

b) tilbringe fit Liv. 

e fom en Eremit. At 

ar lært at leve 2: har en god, 
d) i d. Tale og hos Als 

eger, gt. pl. d. ſ. Aar af eens Les 
ealder, en. 1. den Tid, en 

og ifær et Mennejfe. lever; 
. Men⸗ 

ealder.“ 
2. den Levetid, ſom efter Ud⸗ 

2.) At hielpe een 
Da Betieninger, i Stedet 
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Lededag — Ledeſtik. 

** Perſoner, mu blive Furbeber.” Sit. 

t mø SE i tig Mad fe a "un mægtig Rad af dte 
vede e. Grund». "nedad Sire 

ekreds, en. det Cr, 
veri, man fædvanligen tilbringer ft &= 
"Man betragte hans Levetid — 
ſaavel i Island, ſom i Morge.” P. Z. Bar 
dal, - Levelyſt, en. Lyſt til at leve le⸗ 
gere, Snft til at nyde Livet. (Bagg. date. 
fon ik ”Det er faa langt fra at * 

aftager, at den endog verer eg fl 
ger.” Pal, Muͤllet. ——2 2 
ud. pl, 1. Maade at leve, et opf kr 
paa. (f. leve, 2. c.) En nordentlig £. % 
færd. en god Maade at opfore fig me, i 
det ſelſkabetige Liv, m. HSeuſyn til st 
tes Adfærd og Soflighed. Gan er ndve il 
£. Deri vifte han ingen £., Ga Mari d 
C.., af almindelig, af god, af fiin Lac 
maade. "De Fole Srovhed er næfts > 
gefaa ſtaiende, fom de Andres Hoflighed ty; 
vena Rabbek. ” eadt er ås 

ægtet med Zoflighed og Artighed, ma 
og af være det ſamme. Den har evcch⸗ 

vedet hiemme i det ſelſkabelige tid — 3 
in emaade eller Finhed, der enn 

fig fon en i høi Grad ſteerdet Sande ie 
det Velanftændige, (ifær: & de hølgre E⸗ 
flabstsedje.” P.E. Miller. (juf. ogfa3 bo 
even, Belevenhed, der faner | fans: 
Bork ol til Levemaade, fom Irtigbed i 
Soflighed. »Naar Artighed er fortesta 
m. Fardighed i at behandte. Hoerdezeſw 
talens Glenſtande paa en tæltelig Tax, 
bliver den til Belevenhed,” Måler.) 3. 
Almueſproget: Fede, Mad og Drift. 
—— aarlig £.  "Leveorden, — £ 
en, fom man iagttager i fit Lid 

og Dritte m. Mm —ã— Lewvia 
en. Plan, Regler, hvorefter man iatrelkt 
t Liv. væg, et. DO. fon år 

beftemt til at ſlagtes. (modſ. Slagtegeet- 
Saͤaledes: en Lev ; et Keosfors, & 

ng 

41 e el, is 

ort ell. Brug ĩ en $ 
Mængves Sevemaade, c.) ' 



i Leveſtand — Leverikt. 

Stand, hvori cen lever, ſom han tilhører, 
Frimann.) Leveſted, et. 1. Opholds⸗ 
>» for levende Væfener I Alm. ”Dette 
ere Gang er af Naturen indrettet efter 

Ceveſted. (M.) 2. Opholdéfted for 
emnefter, ifær m. Henſynet. Omkoſtnin⸗ 
fe Gt dyrt, billigt £.. Levetid, en. 
z Tid, Livet varer, Livstid, J denne 
inget £. . Kevetraad, en. ſigurl. Ud⸗ 
VE for: Levealder, Levetid. »Og ei ſtal 
rtviblelſe ſteere for Tiden min Levetraad 
‚»e Rahb. (Digte. 1802. I. 143.) leves 
æt, adj. træt af at leve, levekied, livs⸗ 
vt. (8. Suldberg. Digte. 1903. I. 273.) 
foevel, en. Maade, fom cen vælger til 
nære fig. Ea ufitter, farlig Levevei. 

evevæld, et. ſigurl. Kilde, Ophan til 
v og Naring; Livefide, Næringstilde, 
Det Levevxld, ſom flyder fra Staten i 
ns Sfisd.” Evald. i 
Eevende, partic. åf leve, br. heppigen 
mm adj i Bemærfelfen: fom har Liv, ſom 
ver, er Ii Live, (I. lebendig; modſat: 
oLos, ded.) Levende Væfener. At blive 
vende iglen. Ingen levende Giæl (intet 
Reunefte.) ”Xlt det Levende havde med 
løget tillige faaet Kraft til at førge f. tis 
et.” Guldberg. 2. figurl. ſom beftaaer i, 
ar fin Grund i et levende Beſen. Et 
mende Bidne, Vidnesbyrd, Crempel. Et 
moende Sprog (fom tales.) 3. Ligeledes 
andre figurl. Udtryk: En levende Folelſe 
ært, kraftig, fom har Indfiydelſe paa 
Zillien.) ”Din Kundſtab er bleven virk⸗ 
orn, din Tro er bleven levende,” Mynſter. 
rt levende (livfuldt) Indtryk, Levende 
foreftilingér. Gt levende Billede (udtryks⸗ 
uldt, livfuldt.) At være af etTevende (lives 
igt) og muntert Temperament. ”Det ops 
akte, det rafte, bet levende Hoved.” Rahb. 
Der er meget levende (livfuldt) i denne 
By, Gade (megen Færdfel, Rorelſe.) En 
evende Kraft (i Mechaniken: ſom frem⸗ 
værter Bevægelfe.) Levende Kilder (fom 
inde.) Levende Gierde, I. Degn (ſom bes 
taae af: plantede Træer eller Buſte.) Les 
sende Blomſter (virkelige, naturlige; mods 
at: konſtige, eftergiorte.) 

Lever, en. [Jei. Lifar.] et Indvold 
»06 Pattedyr, hvis Beſtemmelſe er at afs 
ondre Galden. => Keverbetændelfe, en. In⸗ 
Hammation, B. i Leveren. Leverbrand, 
en. Feverſygddm hos Gorngvæg og Faar. 
leverbruun, adj. ſom har Leverens lyſe⸗ 
brune Farve. erbyld, en. Byld i 
everen. Cevererts en. Et Slags 
Qvcgſolv⸗Erts. Hydrargyrnm' hepa- 
ticum. Leverfarve, en, lederbruuun 
Farve. leverfarvet, adj. leverbruun. 

ang, en. Canal, hodri Galden 
ſores fra Severen (ductus hepaticus.) B. 
5. 2. levergroet, adj. forftoppet i 
Judvoldene. ( B. S.O.) Lcxverikt, en. 

655 Levermalm Lerret. 

En vis Sygdom hos Dyr, ifær Foar. 
Levermalm, en. Gt Slags Solverto. 
(Brinnid) Leverorm, en. Orm, (om 
avles I Leveren hos Dyr. erpict, en. 
leverbrune Pletter, ſom fremfomme i Hu⸗ 
den hos Menneſtet, og ſom, naar de ere 
mindre, kaldes Fregner. erpolſe, 
en. Potfe af hakket Lever (iſeer Gaaſelever) 
m.m. erriim, et. Stiemteriim, ſom 
man tilforn brugte at giore v. Maaltider, 

leverſyge 
Levers 

naar man fpifte Fiſtelever. 
adj. fom har Skade i Leveren. 
føge, en. Glade, Sygdom i Leveren. Les 
vertran, en. T. ſom toges af Sodyrs Le⸗ 
ver, — levret, adj. [Jel. liſradr.] figes 
om Wadſter, iſer Blod, der lobe ſammen 
og ſtorkne, liig en Lever. Lẽvret Blod. 

ere, v. a. 3. laf det T. liéfern ] 
i dag. Tale: 1. fide, vælte, give. (Jeg 
leverede ham Brevet t egen Haand. ”At 
man ſtiller fig v. det, mag haver, og leves 
ver det til en Anden,” B. Thott. I. 110.) 
2. yde, fvare, afgive til. Der ffal leveres 
100 £æs Ho til de fongelige Stalde. Bens 
derne kunne levere Korn i Stedet for en 
Deel af deres Skatter. 

koi, en. pl.- er. Gu vellugtende 
Blomſt, ſom dyrkes meget i Haverne. 
Cheiranthus. N 

Leone, v.a.1. IIsl. leiſa. A. S. læfen, 
relinquere.] lade tilovers, lade blive, efs 
terlade. At levne Mad paa Tallerkenen, 
Fadet. Ilden levnede intet, Mei, levn 
dem ingen Tid, at føle det, ſom ſaarer.“ 
N. Brun. = ning, en. pl.- er. det, 
(om ev levnet, ſom ei er brugt, fortæret, 
orgaaet. At giemme CLevninger / af Mas 
den.) Levninger fra Oldtiden. Oca enlev⸗ 
ninger (Reliquier.) BE 

net, et. ud. pl. [Jél. Lifnadr.] et 
Menneſtes hele udvortes og indvortes Maas 
de at leve paa, Opforſel, Bandel; "Inde 
begreb af Alt, hvad Menneftet gior og las 
der,” ” At føre et ordentligt, dydigt, ryg⸗ 
gesleft Levnet. (Wen: At leve et langt, 
[ytteligt Livs; da Levnet ifær gaaer ud 

U 

pan den moralfte Opforſel og paa def vivs - 
kende, handlende Liv,) ”Levnet er Maas 
den, hvorpaa et Menneſte tilbringer fit Liv 
— og indbefatter altſaa meer end Vandel. 
Der gives intet evigt Levnet, men vel ct 
evigt Liv; thi Levnet forudfætter en jor⸗ 
dig Tilværelfe,” Måler. At fortælle, bes 
fine eens Liv og Levnet. Det var en 

let i hans Levnet. ”Findes de at ligge 
i et ondt CLevnet tilſammen.“ D. ẽe. VI. 
13.13, Levnetobane, en. ſigarl. d. f. f. 
LCevnetolob; et enkelt Menneſtes Liv med, 
dets færitilte Skiebne. (Pram. Olufſen.) 
Sronetsbeffrivelfe, en. Fortælling om et 
Mennefkes Lesnet; Biographie, s - 
metebeffriver, en. Biograph.  Levnetss 
forhold, et. Forhold, Stilling i Livet, 

- 



troe, ftole paa. 

f 

. Levnet sled — Lide. 

Hvori et Menneſte flaaer t. andre. Levs 
netsleb, et. Indbefatning af et Menneſtes 
Levnet; Rakke af Tildragelfer, Begiven⸗ 
heder, der udgisre cené Levnet, Lev⸗ 
netsmidler, pl. de Ting, ſom tiene til Lis 
vets Ophold; Fødevarer. . 

ning, en. f. under levne. 
Cevret, adj. f. er. 
Leve, en. I. -r. (f. fro.) i Norge: 

blødt Bred. (forſtiell. fra Fladbbrod. 
Cexicon, et. f. . 
Li, en. Zol. Hlid, Side, Biergfide. 

f. Lid ell, ide. "Paa: hsire Haand, paa 
venftre Li.” Baggeſen. (i Norge bruges : 
Ficidii. Mordli, m. fi.) ' 

iberi, et. pl.-er. foet franſte livrée.] 
Tienerdragt, udmærfet v. Farve, Snorer, 
Befætning eller andet Aftegn, ſom Herrer 
give deres mandlige Tyende. (Moth.) 

Cid, en. ud. pl. (Isl. Lid, Oielp.] 
Tillid, Fortreftajng. ”» mia Kid, fom 
hietper mig i Hødens Tid.“ Bording. I. 
232, At flage, fætte fin Lid til noget. 
»Gud bedre den, ſom ſtal til fremmed 
Help flage Lid. Bording. Man fan ikke 
fæfte Lid til hvad han figer, . lover (3: 

) 
Cid ell. Lide, en. [get Hlid.) 1. Side, 

Kant, Berdenéegn. (f. Led.) ”I benne 
— id.” Rtimtr. Øfterlide, Veſterlide: fores 

"| Tide Ned, Mangel, Gult. 

fommer Hog nyere Digtere. 2. Bakke, 
Skraaning, Biergfide. »Thi Sol. gaaer 
ænder Lide” (gaacr ned.) Arreboe. Heraem. 
64. ”Zæt under Lide der løber en sti,” 

torm. (Zinti. Viſe.) ”tinder Biergelid,” 
rreboe. 148. 3. Eng, Slette. Pratum. 

Moth; ber ogſaa tillægger det Bemerkel⸗ 
fen: haj Agerjord. ager clivosus.) “Stov, 
Mark og grønne Lide,” Arreboe. "Vu flun⸗ 
ger Lerken lydt, høit over grønne Lide.” 

Samme. Heraem. 202, (Ordet er i alle 3 
Bemærfelfer forældet; ell. forekommer fun 
hos Digtere.) 

1. Lide, v.a. led, lidt. [Jel. lida.] 1. 
udſtaae, taale, giennemgaae, udholde. At 

Man lider 
ofte Uret, fordi man er f. ſvag til at ſtaffe 
fo Net; og taaler ofte Uret, fordi man 
cer, at man ikke er tient m. at ſtaffe fig 
Ret.” Sporon. Gan har lidt meget Ondt. 
En Kidende 3: Syg. (Lide, forholde fig 
lidende, bruges ogſaa om den, der fun 
modtager Virkninger adenfra; og modfæts 
tes da: at handle, virke.) 2. fordrage, 
ånde fig i, taale. Her lides ingen Angivere. 
eg lider ingen Falſthed. Denne Gag lider 

(taaler) ingen Opſœttelſe. ”Haver Nogen 
Grinde, ſom iffe lider Ophold.“ D. Lov. 
VI. 3.5. (ivf. taale.) 3. ſynes om, holde 
af, ynde. (br. i Alm. i god Mening; men ſto 
beſtemmes dog ofte usoiere v. Sillægsord.) 
De to har altid kunnet lide hinanden. Jeg - 

Vder hende meget vel Gan fan flg lide 
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Ordbog. 

tide — Biden. 
dette Slags Mad, »Det, mas 
fan lide, behover man 5432 
tale.” Sporon. 4. ſom v.n, befiate 
være i en (god ell. flet) Zilſtand. $ 
lider den Gyge? Dg af han uden mi; 
funde lide vel.” Vefjet. (Dæften for! 
— lidelig, adj. [ISL lidanlegr.] halt 
om fan udfoldes. (ſ. ulddig.) & 

1.2, 1. Tilftand, hvori man dal; 
iden. J Lidelfer var han tcalmolig. 

det Onde, ſom lides; Emerte, Bar, 
Kræntfelfe. Maar Smerten bliver vargett 
og derved undertrokker Kraften, dl, max 
den vælter. Bevidſthed om em aftager 
Kraft, bliver den til Lidelfe,” Gate. 

: pan udhaldt mange Lidelfer, Bi lære 2. 
egne Lidelfer at hade Medlidenhed m. Im 
dres. Bagg. (NR. Klim.) Gindsbådie. 
Siclslidelſer. 

2. Lide. v. n. (boles fom ; 
men bruget neppe i de ſammenſ. Adct 
ftole paa, forlade fig pan, ſaſte få t 
At lide p. eens Ord, Loftet, Dr fan he 
paa, af det er fandt, ”Hvo Dyk ril 2: 
vel, p. Svenden lider ci.” Bording. "CB 
de i en Fil den Daarflab har begeact, 
lide paa en Sofmande Gmiil,” Gtecc 

3. Cide, v.n. imperf. led. Jel. bd] 
(ride frem, gage fremad, forlsbe, 3 
lider, (f. forleden.) Det lider od Ta at 
vi ſenſie hiem. (Moth.) Da bt led me 
Aften. Det lider mod Enden m. bem. In 
beidet lider godt. Det vil iffe Re m Ia 
beidet. ( En modſat intranfitis Semærkk: 
føve, vente paa ell. efter, er foreldet; an 

- brugelig i Jylland. Min Fader smesk 
efter mig de.” en gl. Viſe.) 

Liden, adj. n. lidet, pi. (maa. ecmpsr. 
mindre. superl. minðſt. [Iel. htill på 
lille.] ſom ei har betydelig Sterrck 
Udfræfning, Omfang, Bigtighe; da 
modfatte af flor (eller af megen, megit.) 
Gu liden Pige; et lidet Garn, frk 
fun liden (ringe) Aarſag dertil, If Ra 
Berdi. Giv mig lidet (sller lidt) tel 
Lider er bedre end Intet. ”Zag lan Ser 
fignelfen el bort, faa er mit Aidt sid 
fort,” C. Frimann. (Uagtet fas skå 
br. fom pl. af liden og lidet, fordomæt 
det dog med Adj. beſt. Artikel. (bet Gir, 
det Smaa) fom sing. (I den tubeadara 
Mundart ſiges endog: den Sma, Må 
ſmaa Dreng.) Man fjer ad: iX 
Smaa (ogſaa: i Smaat); gg kl ar 
ganſte ufædvanlig Falebrug, var SM 
ftriver Hvis man var i Hd mer, co 
det Lille ftor,” Danfana. J.45. ("fle 
br. fielden i ſaadan Bart ie 

e 4 Renfæn. af ber — rer æt , 
HOeiberg. Hos | ; | go 
—— ————— — 
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dagtig ale og jævn Still bruges MH 

m. lille, (ifær hvor Talen er om legemlig 
tørrelfe) — for liden, fom lidet. En 
le Pige, "Det lille Barn. Lille Hans. 
ile Karen. Den Lille 3: det lille Barn. 
tt ſammendragne neutr. lidt bruges vel 
en, men aldrig med Art. an bad om 
t Brød. Lidt el. meget. Wen: et lider 
arn. Det lider (eller lide) Skrift.] = 
idenhed, en. ud. pl. SBejfaffenheden at 
tre liden. Det Modf. af Storhed. 
Lidenſfab, en. pl.-er. [af det T. Lei⸗ 
nſchaft.] eni Sindet herſtende, ſterk 
varig Tilbsielighed eller Begierlighed, 

m, v. fin Magt over Villien, (væffer ſaa⸗ 
landre Tilboeleligheder, ſom Fornuftens 
aadighed, der, hvor denne fommer i 
trid m. Libenflaben, ”Lidenffab beteg⸗ 
ven Tilſtand, hvori Sicelen ligeſom dri⸗ 
s af en fremmed Magt, der virker i dens 
adre. — Man føler CLidenſtab for noget, 
ffect (Sindslidelſe) ved noget.” Måler. 
z lidenſtabelig, adj. 1. ſom let kommer 

Lidenſtab, ſom har flærfe Lidenſtaber. 
grundet Ii Lidenſkab, meget heftig. En 
— Ktærlighed, Beglerlighed. — 
idenffabelighed, en. ud. pl. en af Sidens 
ab beherſtet Sicelstilſtand. 
Liderlig, adj. [T. liederlich.] i hot 
rad hengiven t. Wellyſt og Losagtighed; mes 
et ukydſt, losagtig. — Deraf: derligbed, 
t. ud. pl (der br. baade om Tilbsielig⸗ 
cden, og om dens Yttring I Handling og 
evnet.) jof. Eoragtighed, ”agsagtigheds 
bieffe Grad faldes Kiderlighed,” P. E. 
Ruder. 
Cidet og lidt, ådv. af liden, [Iol.litt.] 

fe meget. — Men det br. ogſaa a) for: itfe, 
et ikke. Det hialp ham lidet, at han vifte 
g uartig. b) i negtende Gætninger. Det 
eer ligefaa lidt i Dag, ſom det ſtete i 
zaar. Han vil ligefaa lidt tvinges, ſom 
inge Andre. rn, for: noget, Hart blev 
ide vred. Det falder lidt foftdart. — Lidt 
fter lidt, efterhaanden, paulatim. 
Lidtieb, et. Kisb, ftadfæftet v. Drift. At 

ritte Cidtiob; i dagl. Tale: Ligkiob. 
gl. TZ. Lyckoyp.) for Colding: Leitiob, 
ponsio. (Om Ordets Oprindelfe, fee Kos 
od Anders faml. Skr. II. S. 447. 733.) 

i fe, en. pl.-r. (2. Lit;z é. Yél. 

sissur , limbus vestium ] et ſnoet, (malt 
Baand, en tynd Snor. At fante mt. Lids 
er. En Silkelidſe, Snorelidſe. — Lidfes 
væver, en. pl.-e. den, ſom væver Lidfer, 
Znore og best, 
Lieutenant, en. pl.-er. [Franſtk. udtas 

es her: Leitnant.] Officeer af den rin⸗ 
jefte Grad, I So⸗ og Landmagten. 
Liflig, adj. ſ(Isl. hiadlegr, af liufr, blid, 
icer.J behagelig, andig, fod (iſer om det, 
om paa en mild Maade vælter behagelige 
Bornemmelfer i Lugtens, Horeljens, Sm 

Dang Ocdbeg. I. ' 
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jens Sands.) En liflig Lugt, En liflig 
&ang. Liflige ng En liflig Flg 
”Gans orden være liflig t mit Øre.” 
Evald. — Liflighed, en, ud. pl. Beha⸗ 
gelighed, Sodhed. 

g, adj. ſUig. [Endeſtavelſen lig i 
Adjectiver, ofteſt tiffoiet et Subſtantiv, uds 
tryffer en m. dettes Begreb bejflægtet, ell. 
Dette tiltommende, tilhørende Beffaffenhed : 
barnlig, borgerlig, fyrſtelig, hiertelig, 
huuslig; undertiden en Gientagelfe i en 
vig 210: aarlig, daglig, maanedlig; til⸗ 
føtet et Verb. en Quelighed el. Mulighed: 
tænftelig, rerlig; og følet t. et Adj. d. f. ſ. 
agtig: blaalig rødlig, førlig] . 

Lig, et. ſ. Liig. 
Kig (Liig), et. pl.d.ſ. det Toug, der 

er indfyet i Kanterne af et Sell, f. at hin» 
dre det fra at trevles og ſonderrives, og' 
hvoraf, efter Seilenes Stikkeiſe og Stil⸗ 
ling, gives: ſtaaende Lig ell. Standerlig, 
Underlig, Agterlig, Naalig, co. fl.  ” 

Lige, adj. og adv. (uden Forandring £ 
Kisn cl. Tal.) [Fsl. liki] 1. fom ei er 
kroget, fflæv el, krum. (T. gerade.) Enlige" 
Linie 3: den korteſte imellem to Punkter. 
Veien er ikke lige, men gier mange Bugter. 
Den lige Vel er den bedfte. Saa lige fom en 
Snor, 2. ſom er af ſamme Beſtaffenhed 
(ft en vis Deel eller Henſigt, men iſer m. 
Henſyn til Storrelſe eler Tal) ſom en 
anden; eens, ligedan. (T. gleich.) De 

"vare lige i Alder, Stand og verkomſt. At 
være lige med en Anden, lige berettiget, 
”Du haver giort dem lige m. os, ſom have 
baarst Dagens Byrde.” Matth. 20. 12. 
”Det fornemfte ved Venſtab er, at gire 
fin Ven lige ved fig ſelv.“ B. Thott. Af 
lige Storrelſe, Wilkaar, Beſtaffenhed. Af 
dele noget i fø lige Dele. »Naar du hører 
dem kaldes ſagtmodige, (om fade Alt være 
fis üge Mynſter. 3.Regnekonſten: et 
ige 
lader fig dele m. fo (modſat: er ulige Tal.) 
Ut lade fem være lige 3: være ſorglos, lis 
gegyldig. 4. adv. a) (til adj. No. 1.) At 
aae, ſtaae lige, firive lige, holde Legemet 
ige.  b) (til ad; 
lige gode. Det er endnu lige nær. 
ftor, lige lang, lige mange, lige faa. Cc) 
Tallet gaaer lige op (i Divtfion.) d)'uets 
op, noie. At flaae lige til, Lige til Pas. 
Jeg fan ikke faa lige fige det, »At lade 
hendes Blikke fige hvad felv hun vilde ei 
le lige” —”Cen, hvis Navn fag lige jeg 
uſter ikke meer.” Baggeſen. ”Men, hvor 

det findes, veed jeg ei faa lige.” J. £. dei⸗ 
berg. — Lige i Pieblikket 3: frar, uops 
holdelig. e)om Tid og Rum, hvor det 
mere udtrykkeligen beſtemmer det angivne 

Lige 

Punkt eler Sted, og ftlaaer undertiden 
é overflødigt. Lige til der lyfe Dag. Han 

fulgte hende lige til (Indtil) Huſet. Haren 

(42) 

af 3: et ſaadant, der uden Overſtud 

j. Mo. 2.) .De ere begge - 

! 



Lige — Ligehiornet. J 

Ub lige over Velen. Lige for Porten, lige 
for hans Oine. Denne Vel fører lige tiff 

Slottet (3: ingen andenſteds hen.) = De 

… følgende Gammenfætninger ſtrives ſedvanl. 

i eet Ord: ligeaarig, adj. af eens Alder, 

iigealdrenbe. ”Lågeaarig med ham, ſtiendt 

modnere af Forſtaͤnd og Hierte.“ Rahbek. 

Fwlig trænger Barnets Hierte deg til 

ligeaarig Gen,” Samme. ligearmet, adj. 

fom har lige (iffe krumme) Urmeg. En 

ligearmet Vægtftang. ligeartet, ad). af 

gen Art, Beſtaffenhed; eensartet (homo⸗ 

gens) Ttreſchow.  ligedan, adj. cené, [tge 

(2 
lignende. Øen anden er ligedan. Begges 

tidfeende var Tigedan. ”Menneffet — ftems 

. mes m. det famme til en ligedan Tænfes 

maade og Adfærd imod fine Medmennes 

fer.” 2. Emith. Vi havde ligedanne Tan⸗ 

fer, Felelſer (meft I d. Tale. ligedan, 

adv. paa famme, paa eens Maade, Dev 

gaaer det altid ligedan til Ligedan⸗ 

hed, en. lige Beſtaffenhed, Lighed. Roſt⸗ 

gaard.) Triangiers Ligedanhed (Simili- 
tas.) B. S. O. ligedannẽt, adj. dans 

net, ſtittet p. ſamme Maade. To ligedan⸗ 

nede Ting. ligefrem, adv. ber ogfaa 

bruges fom .adj. 1. ligé ud, uden Betnins 

ger, dtfe vildſom. Velen er ganfte lige 

" (fom adv. (denne Bem. ſtrives det helft abs 

ftilt, Kisr lige frem! Gi tiørte lige frem 

en hale Miiis Bei, og dreiede faa af til 

Ssire,) 2. uden Omfvaøb cell. Xolvl: flar. 

Den Gag er ligefrem. Det er ligefrem, at 

han har Forret, 3. jævn, op tig, ikke 

falſt, itke ftolt (neppe uden m. ubeft. Art.) 

Cu meget ligefre Mand, At fige fin Mes 

uing ligefrem. (I dagl. T. ogfaa i på. liger 

fremme Folk) Ligefremhed; en. Sim⸗ 
(hed, SJævnhed. (dagl. Tale. V. 6. O.) 

Tigefuldt, adv. itfe. vesmiadre, desuagtet. 

Gtiondt han er fraværende, faaer han lis 
efuldt fin De. ligegyldig, adj. (fore 
iel. fra lige gyldig.) 1. fom ei ligger 

Maat paa, uvigtig, ubetydende. Det er 

- mig ligegyldigt, om han kommer, eller et. 

San ev en ganfte ligegyldig Perfoni denne 
Gag. Hans Dom er mig ligegyldig. (Men: 

Forſtrivningen er lige gyldig, om den er 
J. ftemplet Papir, ell. nte.)At fremſtille 
die ganſte uvigtige og ligegyldige Ting 

om betydelige og alvorlige.” Rabbef, 2. 

om Hverten ſoler Lyſt eil. Ulyſt v. noget, 

om 
ig. At være ligegyT di ved Andres Uheld. 

At være ligegyldig i fine Embedspligter; 
vife fig ligegyldig ten Gag (modſat: ivrig, 
parm, beeltagende.)  Ligegyldighed, en. 
ud. på. Beſtaffenheden, at være ligegyldig, 
Tingens Ligegyldighed. Hendes L. ved 
Mañdens Dod var paafaldendt, ”Den Li⸗ 
gelig cd, med hoilken han anfaae al 

verfladighed.” Gneed. litzehiornet, adj. 

v 
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rethloarnet — retvinklet. 
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har, ſom beftaaer ef Uge Unier. Lis : 

eensſt 

af famme Dannelſe, Beſtaffenhed; ˖ 

file let røres til Deeltagelſe; koldfin⸗ 

- adv. (recta.) Han [od fig 

Ligetautet — iedinkiet. 

—— —— 
unter: (0.6.0) 
trit, En igelinset Yes * 
igelydende, adj. v. 4. fom cent & 
* ligelydende Klokker. 2. ordret o 

mende. Ga ligelydende Siem 
Ligele ende, adj. y. ſom gaaer £ cz 
ell. ret Linte, Ligelebende Gange i i 
get. (f. jevulobende.) Ligems:l, d 
Dveteens ſtemmelſe imellem Delene eg! 

ele, vigtigt Forhold, Gymmeteie (8.6. 
and, en. den, fom £ iadvortes <É 

udvortes Egenſtaber fan maale fg cL : 
ander, ell. er hané Lige. (modf. 
og Undermand,) ”Jeg er Ceus Ligene 
men en Andens, og itfe min egen; thi 
er fn egen Ligemant?” B. Then. 

ænd (iD er —— i exbk. 
igemeget, adv. uden Fork, 

ligeguldigt. Det er mig lig ak 
være ligemeget, enten ban famtyffcr, é" 
ikte. ligemodig, adj. nforamteti 6" 

leichmuͤthig, orſtie a lec 
finder; men —E der 2: 
emodig under alle derst Forhoaadic. 
ynſtet. (Pred. 1814. I 146.) led 

adv. 1. ligeledes, ”GBaE bort-og gier læ 

ER —— amme Gra n 
ligeſaa godt Arbeide, 2 å 
ene fit ligeſaa meget ſom den osten. de 
er ligeſaa trængende, fom Sroderes. l 
63 ſ. ſaavel. — adj. 1. løs 
ar lige, ikke ſtieve fr. Gu lig 
Bugning. 2. tom har ligsom Ena. f 
ligeſider Triangel. sd 4 
fom er af een⸗ Gind, af famm: Za> 
maade; centindet, Gan er iffe odde 
ſindet. Zoe li ede Benser, 210 
altid har cet Sind, javnſndet. KEn 
vægelig, ligefindet SHotighed.” HR. 
za adj. (mddf. krann Gr har 
'aftet Øre. ligeſom, 3. adv. facto, 
aadan ſom, fom om. er fa 

lig 
ligeſom noget ſorbarſet. 
fotbinder to Sætninger 
ſamme Gubjett. Jeg a 
plering 3 ligefom jeg eglaa eekitered, 
) i en Forfætning, busrpea fed 
er. Ligeſom han altid 

e.fl. | 

denne Bemærf. ogfea-a 

men gif ligetil. 
eens el. lige-ftore K 
retvinklet.) Zo —— — 

— X 

— 



Lige — igelig. 
jeftdet og ligevintlet Siger. Li igevægt, 
. lige Tyngde ved to forſtiellige Ting, 
en lige Fordeling af Zyngden p. begge 
ider af Zyngdepunttet; Jævnvægt. ”Staae 
reiſt p. din Kisl, hvtil p. din Ligevægt.” 
ullin. figurl. figes to lige ſterke Kræfs 

c af være i Kigevægt, at holde hinanden 
d.… ”Mobftanden har derfor været i Lis 
vægt m. Angrebet.” Guldb, ”Kongedoms I 

et, Maadet og Folkets Forfamling ſynes 

t have holdt hinanden i Ligevægt.” O. 
uldb. ”Indretninger, fom holde Staterne 

Kigevægt m. deres Naboer. Sneedorf. 
siæletræfternes Ligevægt. Den politiſte 
… — ligevægtig, adj. 1. lige tung med 

oget andet. 2. figurl. lige gieldende, lige 

etydende. ”At denne Ære agtes ligevægs 
g med Livet,” Baſtholm. 

Cige, en. pl. d.f. (afadj. liitz.) 1. Lig⸗ 
alfer liig gliei. — 2. Een, 

om er en Anden llig I viſſe Egenſtaber ell. 

dvortes Bilfaar; figemand; Mage. ”Lige 
ager Lige,” ”Dybe Gut ſtal fige, af knap 
Raturen flendte - hendes Lige” Evald. 
Man finder ikke let hans £. I Arbeidſom⸗ 

ed. Dun har ikke fin K. i Taalmodighed. 
'De, Hom nylig havde været hans Lige 
TI. Overmæntd.” Baggeſen. N. Klim, Det 

vaffer fig iffe for mig og mine Lige. (jvf. 
Mage, 1.) ”Hvad der er hinandens Lige, 
tan fættes ved Siden af hinanden; hvad 

ser er Mage til noget, fan ſettes i dets 

Sted.” Miller. »Aldrig har jeg kiendt bens 
ves Mage; ſtiendt jeg har klendt meer 

nd Gen, hendes Lige.” Rahb. (Erindtin⸗ 
ger. IV. 84.) — At give cen Lige for Lige 
>: giøre Giengield. Det er Lige for Lige 
>: Løn, fom forffyldt, — At gøre Lige for 
>: oprette, erſtatte. ”Den giør dog Lige 
nu f. fin Sangdrægtighed.” Bording. FH. 310, 
Det fan bemærfes, at n. s. Lige i ældre 
anſt ofte br. for: Net, Skiel; ligeſom 

n. 8. Ulige forekommer hos Hvitfeldt for: 

Uret. »For hver Ulige ham var ſteet.“ 
sman har ogfaa den Zalemaade: At giere 

hver Mand Lige og Ret.) 

Ligeledes, adv. (af lige og Led, Vei.) 
paa [amme Biis, Maade; ligedan, liger⸗ 
viis; ogſaa. Jeg gaaer lig edes derhen, 
Bi .glorde ligeledes. bp 

Ligelig, adj. jævn, efter lige Forhold. 
Gn ligelig Deling: ”fpan vil fin Omhu 
dele ligelig til alle Samfundsled.“ F. 
Schmidt. = ligeligen, ligeligt, adv. paa 
en ligelig Maade, t Uge $ or hold. Arve⸗ 

odſet deelte de litgeligen.“ Guldb. "Begge 
igeligt afveier han, ſom older i ſin Haand 
den fore Klæde.” S. Blicher. — Ligeligs 

"hed, en. ligeligt Forhold, ligelig Adfærd 3 
Silſlighed. (flelden.) ”Den udfuede og ops 

Lrågte Almue raabte om Frihed og Lige⸗ 
lighed,” O. Guldberg, ”Kunde han fiden 

” 
| 
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Ligelig — Ligge. 

herſte med den Landsfadertens Ligelighed, 
ſom var faa nødvendig.” Kampmann. 
Aigerviis, adv. (forefommer nu fielden.) 
1. ligeſaa, ligeledes, i lige Maade. Gioer 
du ligerviis. 2. (m. fom efter.) ligeſom, 
faafom, p. ſamme Maade fom. ”Ligerviis 
fom den Bondeſtanden ſtienkede Frihed 
rgtr Vel til Oplysning.” Rahb. (Tilſt. 

Liges, ve dep. enes, forliges. (foræls 
det.) ”De kunde ei liges —8* Sode, 
— y⸗ Tyven liges vel.” Ordſpr. hos 

nv. 

Ligge, v. n. 
liggia. A. G. licgan. T.liegen. jvf. lægge, 
lagde, lagt, ber uophørlig iftisdesies Tale, 
færd. i Kiebenhavn, men aldrig af Almuen 

laae, ligget. (har.) [Isl. 

forverles m. ligge; ligeſom færre m. fidde, 1 
1. egentl. om Legemer ell. Sing: hvile m. 
den ſtorſte Uudftræfning af fin Længde eller 
Overflade. At ligge p. Siden; at ſtaae p. 
Enden (v. levende Bæfener modfættes det: 
ſtaae og ſidde.) At ligge I Graſſet, I Sens 
gen, p. Jorden. (Nan ſiger act. at | | ligge 
Græfjet ned. Henen ligget Kyllinger ud.) 
At ligge p. Knæ; ligge med Anfigtet paa ” 
Jorden, At ligge paa Balpladfen 3: være 
flagen. At ligge (død) p. fine Gierninger. 
— figurl. Det ligger mig paa Hierte. At 
ligge cen p. Halſen 2: være ham til Byrde. 
Alting, alt Arbeide ligger (hviler) p. ham. 
At ligge under for noget I: bukke under, 

Å! 

overvindes af. Moth. (det T. unterlie⸗ 
gen.) »Er bet da Net, naar du ligger uns 

Å denne Friſtelſe?“ Mynſter. (Præd. 
1823. IL. 131.) Det ligger mig p. Tungen 
(om noget man vil fige, men i Dieblikket 
itte huſter.) Der ligger ikke VUdagt paa pg. 
det er ci af Vigtighed. — Wed en Omvenden 
af Begrebet figer man; Bordet ligger faldt 
af Bøger (3: der ligger en Mængde Bsa⸗ 
ger paa Bordet. jvf. hænge, No. 2,2.) 2. 
uegentl. være p. et Sted, til en vis Tid, 
ell. i en vis Tilftand; opholde fig. Ut ligge 
paa en Reiſe. (At ligge for en Reiſe, ct 
derimod: være i Færd m. at foretage den.) 
Ut ligge p. Laur, ligge i Skiul. - At ligge 
paa Landet. At ligge i keir, i Binterlele; 
ligge i Marken mod Fienden. Gan Ica € 
Xart i Gottingen for at ftudere. At ligge £ 
Trætte, Strid med cen. — Serd. br. det 

— 

4 

ogſaa om Natteleie. Vi maatte ligge (ell. 
ligge over) i Kroen. At ligge over paa, et 

ted, i en By (naar man er p. en Reiſe.) 
Her ville vi ligge over et Par Dage, At 
ligge over p. et Sted om Binteren (ligge . 

nterven over. hibernare. f. overvintre.) 

Ut ligge ude (udenfor fil Hiem; el. under 
aaben Simmel.) 3. pære beliggende; om 
gt Sted p. Jordkloden, en By, et Blerg, ert 

Bygning, m: m. Graden ligger v. en Flod. 
Klabenhavn ligger I Slælland. Hufet ligs 

her til Hoire af Broen. Lad Skoven ligge 

s — 42%) 
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tigge — Liggendefæ. - 

i Hoire, naar du komtmmer ud af Byert 
la: de tit ben modſatte, venftre Side.) 

— ſtandſes, tove, dvæle p. et Sted; 

lide Afbræf; være uüdſat. Stibet maatte 

ligge fo Uger for Modvind. At ligge for 
Anter, — At ligge bi faldes t. Skibs, naar 

man, f. at ſtandſe Skibets Fart faa meget 

fom muligt, giver forſtiellige Seil en mods 

fat Stiſing for Vindfanget. — figurl, Dans 

, befen ligger 3: er i ingen Drift. 
ligger hen (hotler, ev henlagt.) Denne Ager 

har ligget (hvilet) i tc- Aar. (Heraf det 

. eiendommelig danffe udtrok: liggende Sæ, 

om vel rigtigere (ffrives ſamlet. f. nedenfor.) 

i henhere. Denne By ligger t. hans Kald, 

til en anden Kirke. Det ligger til hans 

Embede. ”Det er iffe Meninger, men 

Handlinger, der ligge under Etatend Gys 

fon.” Biriner. 6, indeholdes i, være, ind⸗ 

befattes i. Deri ligger en ſtiult Mening. 

»FJeg har ingen anden Plan lagt, end den, 

fom lege t Begivenhederne ſelv.“ Bagg. 

(Lab. 1.20.) 7. have fin Grund i, beroe 

paa. Feilen kigger i Gammenfætningen. 

Skylden ligger hos ham. Det ligger mere 

i Mangel p. Kræfter, end i Uvillie. 8. 

åbsol. bruges det faapelfor: at ligge i Sens 

gen; fom for: at være ſyg, og fom en Følge 

deraf, ſengeliggende. (Nan figer ogfaa : 

at ligge fyg.) fan ligger til. Klokken ni, 
Gan leae, da jeg fom t. ham. ”Gom man 

reder til, faa ligger man.” Ordſpr. At 
ligge paa den lade Side I: være &oven, 
uvirffom. (At ligge hos, beligge, have les 

. gemlig Omgang med, At ligge i med en 
Indens Kone.) I Gaar laae han; idag er 

han oppe. Han har længe ligget ing. At ligge 
af en bidfig Feber. (At 
(f. ovenfor No. 3.) At ligge Pe fit Pderſte; 
ligge i fidfte Xandedrag.) 9. ligel. absol. 

ligge paa Æg. Denne Høne vil itfe ligge. 
ZLiggen, en. ud. pl. Tilſtanden at ligge. 
— Ligger, en. pl.-e, den eller det, ſom 
ligger. (Liggere faldtes tilforn et Slags 
Betiente p. de fongelige Slotte, der brugs 
tes ſom Sendebud, Expreſſer, Courerer; 
nn om et Slags Slotsfoged. Moth.) Nu 

" fun I Gammenf. Dverligger, Underligger, . 
Ligtzeren i en Molle, den underfte, hvilende 
Mollefteen; modſ. Loberen. = Ligges 
dag,en. pl.-c, 1. et vift Antal Dage, ſom 
en fragtet Skipper ſtal tøve I Havnen efter 
Rederens Beſtemmelſe, m, m. 2. Hvilcs 
dag p. en Reiſe. iggehøne, en. Hone, 
fom ligger p. Æg. iggefube, en. Et 
Slags Fiſteruſe. Liggetid, en. T, hvori 

g, Rugetid. 
gendefæ, et. pl. d. ſ. [af ligge (4) 

og Sæ (Isl. FÉ) i den forældede Bemærs 
"” felfe: Gode, Midler, Penge] en Skat, 
Beholdning af fanfede Penge, opſparet 
Rigdom. Et Liggendefæ, der aarlig finds 
bragte ham faa betydelige Indfomfter.'” 

J 
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Liggendefæ — Ligning. 

igg. (N. Klim. 38.) ”Samtex her «t 
2. i Gimlen.” Matth. 6.20. Randlager 
efter den, ſom efter ſtiulte Cingendrja” 
Ordfyr. 2, 4. Ordet (fom ci i GErtunins der 
adſtilleß) er nu fieldent, og foreformmat im 
i høiere, el. i komiſt Stiil. 

Ligtiob, et. f. Lidfieb. 
Linlag, et. en af Maverne hos Drer: 

tyggere. (Bladekallun. Moth. Lagbloe, 
Lagtæep. B. S. 2.) 

Ligne,v.n.oga. 1. laf adj. hig.] L. 
[Isl.lixiaꝛ.] være litg, have ighed æt. 
Sønnen ligner Faderen. pan ligmer fig iffe 
felv (om den, ſom har ffæmmet fig meget! 
uegentl. ſpare tit, paffe til. Denne Adjerd 
kan ligne ham. Oct ligner ingenting (i 2 
Bale, om noget, der flet ikke paffer.) 
v. a. Jsl.lixia.] udfige om to Ting, at) 
ere hinanden lilg, gisre Lignelſe inelcr, 
ſammenligne. pan er ci at ligne met (fax 
I Ligning med) fin gader, At ligxe oa 
Ugle ved en Ørn, Han er at ligne ä 
Løven i Fabelen. ”Hvo fom holder hat 
ved den, hvem Can han lignes ved 2” En 
25, 12. Mit Hierte fan et ligne GSald ved 
Dyd.” Evald. 3. v. a. fordele figelign, 
jævne, At ligne Skatten paa Bøsdre. 
»Egentlige Neringsſtatter ere vanfkelige at 
ligne.” Oluffen. At ligne Judteegi ca ilt: 
gift. (partic. lignende bruges ofte om hd, 
der har £Liighedb m. noget andet, uten ct 
være eens dermed ell. være det ganſke ſiigt. 
z Lignelfe, en, pl.-r. 1. det, at lies, 
Sammenligning (ber bruget oftere: Læg: 
ning.) "Det, man gier cen Ligmelfe sf, 
fan ikke være uden noget, ſom mar tig 
det ved.” B. Thott, 2, Billede, GEittdk, 
fom ligner en Gienftand. ”Mennelet er gid 
efter Guds Eignelſe.“ (D. Bibel.) "Su cc 
ingen Lignelfe, vi mindre fengte os fir, 
end vor egen Lignelſe og Stikkelſe.“ 9. 
Tidemand. 1569, 3. et nn olige udtert: 
en billedlig Tale, Fortælling, hworved ma 
Lærefætning p. en mere fattelig e. beſte⸗ 
lig Maade forklares; Parabel, "Og hs 
talede meget til dem v. Lignelfer.” Mern. 
13.3.  lignelfesviis, adv. v. en tigncik, 
i et figurligt ell. billedligt Udtryvk. = Lys 
nedrag, et. pl. d. ſ. Anfigtstræb, der ligk 
en Andens. ”Gan har Lignedrag efter fis 
Fader,” Moth. (ufædvanl.)  Lignæver.n. 
Iver efter at ligne Andre, efter at blid 
en anden liig. (Dandal. Mindeem. i 18.) 
Lignelyft, en. ud. pl. toft £. at efrerligee. 
(Treſchow.) ”At opflamme rens Felelſe 
og vætte ——— Engeist. (om Sal. 
Opdr. 264.) * igning eR. pl.-cr. i, 

det, at fammenligne. Der ce ingen £. 
imellem de to Zing (de kunye ei ligne.) 
2. det, at fordele ligeligen. — 
At giere Cigning Deling tmelerna flere. 
Cnoth.) 3. i ogkovreg ng: 8 XRque⸗ 
on, … . 



Li V adj. pl: it & Isi. likr. X. G. 

ic. — liik.)] 1.9 Afmindelighed: 
om har ſamme Væjen, Skikkelſe, Beſtaf⸗ 
enhed, fom en anden Ting; fom (indvors 
es eller udvortes) er overeensſtemmende 
ned. Saaledes: a) om Storrelſer (2qua- 
is.) En Rigsdaler er liig 9% Skilling. 
ivf. lige, 2.) hb) om Stiktelſe, Delenes 
forhold, Dannelfe, udvortes Udſeende (5i- 
nilis.) fan er Faderen meget liig. Saa 
Kg. fom to Draaber Band, fom et 2C 
et andet, Maleriet er ham ikke lügt. c 
im Egenſtaber, Beffaffenheder, Handle⸗ 
naade, 0.d. At være fig felv lüg. De ere 
inanden lige i Alder, I Kræfter, i Kund⸗ 
taber, i Erfaring. En Opførfel, liig denne, 
ar jeg aldrig feet, »Et dødeligt Menneſte, 
iigt alle andre.” Viisd. 7. 1. ”Lige Børn 
ege bedft.” Ordſpr. Ligr Henfigter, Gyss 
er, Zilbøleligheder. 2. voren, mægtig. 
par.) forælder. "Den er ef lüg Byrden 
it bære, Tom iffe fan løfte hende.“ Ordſpr. 
i. rimelig, fandfynlig. (forældet. Ovit⸗ 
eldt. P. Claufſen. 6. 136.) = Liighed, 
n. Beſtaffenheden at ligne, ell. være iiig. 
pl. Liigheder bruges (ligeſom Uliigheder) 
im flere Dele, Omftændigheder, Beſtaffen⸗ 
eder, hvori een Zing er en anden liig.) 
»De lærte Menneſtene at agte p. Tingenes 
Liützheder og Forſtiel.“ Sneedorff. (Patr. 
Site, II. 171.) Liigheden imellem dem, i 
sette Maleri (Billede, Portrait) er ikke 
tor. — Liighed i Stand, i Rettigheder. 
Der, hvor rene Gælder i Liigheds Hegn 
etrygge Friheds Slæder,” Baggeſen. 
Cüug, et. pl. d. ſ. IIsl. Lik, A. 6, Lic, 

sice, Lichama, Legeme.]) 1. et Mens 
eſtes afflælede Legeme. (jof. Aadſel.) At 
igge Liig, figes om den Afdøde, til han 
vr begravet. ”Hvor Naturens Skabning 
igger Fiig.” Bagg. At have Liig i Huſet. 
[t følge Kiig (følge en Død, fom bæres f. 
zraven.) 2. id. Tale: Begravelfe, Liig⸗ 
ærd. At bede til Liig, kisre til Liig. = 
Liigbaal, et. B. hvorpaa Dade fordum 
rœndtes. Liigbaare, en. Bor, hvorpaa 
lig i Kiſten bæres til Graven. Liigbes 
jængelfe, en. haitidelig Maade, af bes 
rave en Ded; Jordefærd.  Liigblee.en. 
.f. ſ. Liiglagen. (IS. Likhlæa.) iigs 
Hus, et. Fattel, fom bruges v. Sligfærd. 
biigbærer, en. Cen, fom har den Forrets 
ting, at bære Liig til Graven. Liig⸗ 
ør, en. Lilgbaare. Liigdragt, en. 
zordeklæder, Liigflæder, ”Den hvide Liig: 
ragts Sorgeklæœder.“ F.L. Heiberg. Liig: 
akrkel, en. Liigblué. Liigfald, er. en Art 
Epilepfie cl. faldende Srge, Kiigfarve, 
n. dodbleg, guften Farve, fom et Liigs. 
Deraf: liigfervet, adj. Liigfeft, en. 
doltidelighed i Anledning af eens Jorde⸗ 
ærds Gravol. (&. Hand.) Liigfærd,en. 
te fe ſ. iigbegengelſe. (FSL. Likfor.) ”+ifgt 
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kommer — | Lilgfærde førte Dragten Bens 
neftare.” F. Guld. Liigfolge, et. de 
Perſoner, fom følge en Afoed til.Graven. 
Liigheft, en. H. ſom bruges f. Liigvognen. 
Siighuus, et. 1. et offentligt Huus, hvor 
Døde benlægges i nogen Tid, indtil Be⸗ 
ravelſen. 2. d. ſ. ſ. Sortzehuus. Liig⸗ 
aal, en. En hvidladen Gronkaalsplante, 

ſom Overtro antager for et Liigvarſel. 
Liigtappe, en. Gørgefappe.  Liigfaffe, 
en. Kaffe, hvortil Medlemmerne betale et 
aarligt Indſtud, imod en Underftsttelfe til 
deres Jordefœrd. 
eiiget lægges og jordes. Liigtiod, et. 
Kiod af tig, ed. ſom har Liigfarve. (Bags 
geſen.) Liitzklage, en. Graad og Klage 
over en Afdod. L iigtlotte, en. Klokke, 
fom ringes f. Lilg eller ved en Jordeferd. 
Liigtlæde, et. 1. et fort Klæde, ſom bre⸗ 

Kiigtifte, en. K. hvor 

des under eler over kiigkiſten i Liigſtuen. 
2. LiigHæder, pl. Klæder, ſom Liget iføs 
tes, Jordekleder. Lii legen, et. Lagen, 
hvori den Døde fvøbes i Kiften. Liig: 
leug, et. Lang, Forening af Liigbærere. 
Liiglugt, en. &, fom et Lig giver fra fig. 
Ciiglys, et. x. fom brænder i en Liigſtue, 
ell. om eh Lügſeng. Kiigmaaltid, et. 
M. fom gives, ifær paa Landet, efter en 
Sordefærd. (Moth.) 
med Indſtrift, ſom ſlaaes paa Liigkiſten. 
Liigplet, en. viſſe Pletter i Huden, ſom 
tilægges en overtroiſt Aarſag. Liig⸗ 
pragt, en. Pragt, prægtigt Optog v. Jor⸗ 
defæerd. iigprædifen, en, Zale over 
en Aſded, fom Præften holder fra Prædis 
keſtolen. —* en. Pſalme, der 

Liigriim, et. Vers over en Äfded; Liig⸗ 
vers. (Moth.) Liigringning, en. Klok⸗ 
kernes Ringen v. Jordefeerd. Liigſeng, 
en. Forhoining i et Værelfe, hvor en DS 

i Ltigtigen udftides til Stue. (Castruma 
doloris.)  Liigffammel, en. Skammel, 
hvorpaa Liigkiſten ftaaer i Liigſtuen, eller 
fætters til Hvile underveis, naar den bæres 
fil Graver, Liigflare, en. Et talrigt 
Liigfolge. Liigffiorte, en. S. (om den 
Døde ifores. Liigfpætter, pl. d. f. ſ. 

elfpætter. Liigftade, en. Liigpragt. 
iigfteen, en. Steen m. Indſtrift ovet den 

Afdøde, ſom lœgges paa ell. reiſes v. Gra⸗ 
ven. iigſtue, en. den Stue, hvor Liig 
henlægges indtil Begravelſen ſteer. At holde 
Kiigftue el. Vaageſtue: en tilforn bruges 
lig Stik, Hvorefter den Afdedes Slægt 
ſamledes om Natten i Sørgehufet og Lys 
brændtes 1 Lfligftuen. Liigſved, en. 
Dodsſved. (Ohlenſchl. Hakon J. Nord. D. 
398.) Fiigfoob, et. d.ſ. ſ. eiiglagen, Jor⸗ 
deblee. Luͤgſærk, en. Sært, ſom et dødt 
DQvindfolk iføres. Liigtale, cn. Enhver 
Zale, der holdes v. Graven over en Afdod. 
Ciigtegn, et. Mærte, fom betegner st 

Liigplade, en. P. 

ſynges v. Begravelſer; Liigſang, Gravſang. 



Liigtorn — eün. 

Guus, hvor der findes Liig. Ligtorn/ en. 
(T. Leiehdorn. 2.6. —E af det 
I. Lie, Liek, Legeme.) en Borte cl, For⸗ 

Pærdelle i Guden, der fætter fig p. Foden, 
iſoer p. Tœerne, hos Menneſtet, og v. Tryk 

er ſmertelig. Liigtræ, et⸗ Gt æræ med 
Gravſtrift paa, fom Bønderne have brugt 
og endnu bruge .tål at lægge over Grave, 
i St. for en Liſgſteen, ”Det er et Liigtræ, 
lagt af Vennehender.“ Thaarup. (Digte, 
6. 170,)  Liigtøi, et. Klæder, hvormed 
den Døde lægges i Graven; el. Zel, ſom 
paa anden Maade bruges v. Begravelſen. 
(8. S. O.)  Liigvagt, en. Vagt, fom 
Holdes ved cl. over et kiig. Eiigvarfel, 
et. det, fom antaget at bebude iig et 

Huus, en Familie. Liigvers, et. d. ſ. ſ. 
Lügriim. Liigvogn, en. B. hvorpaa 
Liig kisres til Graven. »Den forfølvede 
£iigvogn, hvori det livlsſe Stov kiores i 
Trſumph.“ Rahbek. 
Lim, en (og et.) ud. pl. [Jsl. Lim, X. 

Leim.] eu felt, bindende Materie, ſom for 
det meſte uddrages af dyriſte Legemer. (fe 
Fugleliim, Hornlüm, Mundliim, Sned⸗ 
kerlüm.) At koge Liim. = liimagtig, 
adj. ſom ligner Liim, er flæbende; glu— 
tinosus. (Moth.) Kiimfarve, en. F. 
blandet med Llimvand; modf. Oliefarve. 
Liimfager, en. den, fom tilbereder Lilm, 
foreftaaer et Liimkogeri. Kiimfogning, 
en. Gierningen at tilberede Liim ved Kog⸗ 
ning af Horn, Been eller andre Materier. 
Liimpenſel, en. Penfel el. Koſt, fom Mas 
lere bruge til Liimfarvning ell. til at paa⸗ 
ſtryge en Liimgrund,  Liimpind, en. En 
mM: Liim beſmuurt Pind ell. Avift, ſom Fug⸗ 

lefengere bruge. Lumpotte, en. En 
Potte (ofteſt af Bly) hnori Snedkere m.fl. 
varme Limen, de bruge. Limſtang, en. S. 
hvorpaa Fuglefængere befæfte deres Lilm⸗ 
pinde. At løbe m. Liimftangen o: giøre 
forgieves Arbeide, gaae forgieves. »Folk 
af gammel Arlighed, der ikke — gave ans 
dre Liimftangen at lebe med.” Baggeſen. 
Fortvtit N. Klim.) [Muligen funde dette 

td have en anden Oprindelſe, af det jydſte 
Lime (der udt. Kiim”) 3: en Koft; og Liims Or 
flan blev da et Koſteſtaft. Los Falfter 
orekommer ogſaa: ”Lad ham omløbe med 

fin F-iimftang udi Haanden, at feie hvert 
et ureent Sted.]) Limtvinge, en. hos 

. Snedkere: en Indretning, hvori det Træ, 
der ſtal limet, fættes i Klemme.  Kiims 
vand, ét. £. oploſt i Band til Malning. 
Eiimvox, et. Et Slags Vor i Bikuberne, 
hvormed Bierne tette Kuben, m.m. (Kamp⸗ 
manus Overſ. af Birg. jvf. Sorvor,) 

Kiimftang, en. (At løbe med Limſtan⸗ 
gen.) f. ovdnfor under Küum. 

.Kkåin, et. ud. pl. 1. Hør, (Jel. Lin. F. 
ein.) meft brugel. I Norge (ogfaa t danjte 
Provindfer, . E. Lolland.) jvf. Kinned, 2.ct 
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Liin — Lime. 

[lånet Pandellæde, en Pan fen 
Qvindfolk af Bondeſtand døber of 
forſtielligt fra Rorsflæde, af det Bygge 
glat og tæt til Hovedet, og fædvant, ec uden 
Kniplinger,) ”I landlig Oragt, m. byt 
Ciin om Panden, hvorunder Hacret ſac; 
fig bolgende i Lofter.” Bagg. — 3 ves. 
Sammenſ. bruges Ordet (fom da ffriv«⸗ 
Lin, og er forttonet) I adjegfivke Memæ> 
telte: om er af før, fommer af per. 

n 

or Kreature; ODliekage. (nerſt.) 
læde, et. Klæde el. Dug, vævet ef Pe 
el. Hampe⸗) Garn; linnet Klæde (i Met 
ta. til det uldne.) 
ædt I Linned. (Moth.) 

Olle, prefjet af Harfro. . dt. 
Trevler, udplutfede af fint Sinned, fon 
bruges af Saarleger. Lin , €8. 
Traͤadſtrompe. Lintai, et. Fri, MAe 
der af Lerred; Linned. Cinvæver, c. 
den, fom væver Linned; Linnedreder 
Modſ. til Uldvæver, Sukevævex.) 

Cilie, en. pl. —r. en befierdt Plan, 
og dens Blomſt, fom dyrkes i Gaver; fe 
Lilie, Lilium candidom. = SLikebi2. 
et. Liliens Blad; cl. oftere: dens Bien: 
ſterblad. Lilieconval, en. Cnudiugtent: 
Markblomſt. Convallaria majalis. ble 
vid / adj. ſom har Lilien*s Gvidhed. 4⸗ 
iekind, en. poetiſe: en meget buff Siz?. 
»Os WMorgenroden blomfred "paa herde 
Ksliefind.” Ohlenſchl. , CE. 
En Lilies ei adſprungne SfomfRerins2. 
Ciliekoro, et. I Baabentonſten et Keri 
m. en Lilig p. hver Ende. Lilensar 
en. October. (9: Thomeſens Pjefmsbeg) 
liliereen, adj. ſiguri. og i : 
fuldkommen ubefmittet, æe 

ængel, en. Liliens Blomfier fi 
ievaand, en, d. f. ſ. Lilletængel. f, Deesd. 
(Forekommer hyppigen I vere Siſer. 
hvor det meſt ſtrives il: og brmav 
fer: en ung, rant, fmaffer Ma; ci 
Alm. en ung Pige.) 

Lille, adj. pl. ſmeæa. bruged iĩ degli. J. 
altid, og ofte I Skrift, for liden. (f. dert 

d.) Llgeledes altid, hoor bitte tilfeies 
for at forhgle Udtrykket. En lille bitte 
Heſt. En lille bitte Suule. Es Like. it 
Barn. Den Lille, Barnet ( degi, Tale.) 
Gom Diminutiv: Faerlille, So Bro 

€, Reg. 
ropr. Grethelille, Karenlille.) — Lille 
hger, en. den mindſte Finget p. Hear: 

erlille. ( Tilforn foledes det 

den. LAllehuus, et. Ban Prioeet. 
1. Lime, en. pl.-r. "Stig, Fris 

foft. (forældet; -men bruge £ d.) 
JYel. Lim. Sv. Lima. (jvk eng 
Under Ciim.) 

2. Lime, ea. En sig der. 

»En Lime Ser 2: ct Suippe ef 30 Byt 
ell. 24 Lotfer,” Moth. 

age, en. K. af ſtampet Horfts ft. get 

lintlæde, adj c. 

|) Limolie, cu. 



Lime, v. a. [af Lüm.J fælle, 
ammenſcette v. Sielp af Liim. (Isl. 
zordpladen er revnet; den maa limes. At 
ime en Skilderiramme. At lime noget faft, 
ime en Lift paa Døren. . 
Lind, en. l. - e. [X. S. Lind.] Et 

ekiendt, ifær I Gaver dyrket Tro; Linde⸗ 
væ. Tilia Europæa. Deraf: Lindebark, 
indebaft, Endeblomſt, Lindefro, Lins 
ekul .Kindeftov, Lindeved, 0. fl. ” 
Lind, adj. [Isel. linr. Sv. len, T. 

ind, gelind.] 1. bstelig , itfe ſtiv 
Mer haavd; bled, fmidig. Lindt Vor. 
Lindere end mer,” E. E. Pontoppidan, 
1653.) En lind Hud. Lindt at føle paa. 
Sagtmodighedens linde Baand, ſom vens 
ig bandt Krigsgudens Vildhed.“ Ohlenſchl. 
» Cemfældig, mild, ikke ffarp, En lind 
Bind. "Da mig ofte vifte mildt I Møde 
tethjes linde Duft!” Bagg. Et lindt Læs 
jemiddel. Enlind Straf. Lind (let) Spiſe. 

Cindhed, én. ud. pl. Blodhed, 838 
eds Lemfældighed, Mildhed. Lindplas 
ter, ef. blødende, blsdgiserende Plaſter. 
V. S. O.) Lindfalve, en. ſmerteſtil⸗ 
ende Salve. (B. S. O.) i 
Linde, v. a. 4. losne, gløre lindt det, 

om var ſtramt. (Linne. Moth.) At linde 

— 

— 

t Baand, et Halsklede. At linde Spund⸗ 
et i Tonden. 2. ſtille, ſagtne, formilde. 
Jsél. lina.) Dette Middel liuder⸗· Smerten. 
gſaa impers. Det linder I Saaret. — 
Lindelſe, en. det, at nogtt lindes; Life, 
dettelſe. (Moth.) NEN 
Eindorm, en. pl.-e. Gt i ældre GSkrif⸗ 

ter ofte forekommende Navn paa en: flor 
Slange, en Drage. 4Jél. Lingorær, bes 
Tægtet m. Isl. Lingvi, Linni, en Glans 
se, og uden Zvivi m. Lindi, et Bendel, 
Bælter ligefom m. det Sr. linda, at ſpvabe, 
»inde omfring.) . , 

Cindre, v. a. 1. [af adj. lind.] ſtille, 
ette, ſtaffe kiſe. Dette Middel lindrede 
Smerten. At lindre eens Nød, Zrang, 
Borger. »Man figer rigtigen: at formilde 
Straf, og at lindre Smerter. — ”At fors 
milde, ev at giore ſvagere; at lindre, af 
zisre taaleligere. Ved hiint gisres det Onde 
[elv mindre; ved at lindre giores dets 
Virkning mindre folelig.“ Sporon. — 
egentlig, dr. lindre undertiden for: for⸗ 
mindſte, formilde, gisre lemfældigere. ”Af 
famme Aatſag "blev den ſtreüge Tugt lin» 
dret, ſaaſnart et Felttog begyndte.” Sulds 
berg, ”Hvor er Blidhed, fom lindrede 
Stoltheds Jid?” Ohlenſchi. (Balder.) = 
Deraf: Lindring, len. pl.-er. At faae £. 
i fin Smerte. ”Du, en billig Smertes 
milde Kindring.” Thaarup. ”Omfonft jeg 
føgernu en Lindring f. mit Sind.“ Weſſel. 

Lindfe, en. pl.…r. en ſpiſelig Bolg⸗ 
egt; rvum lens. & lindſedannet, adj, 
itfet ſom en Lindſe. Undſeglas, et. 
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Lindſeglas — Linieſtib. 

det convere, iſer forſtarrende Sat i et 
froftop (faldes ogfaa blot: Linde) 

Lindſekage, en. Lindfefuppe, en. Kage, 
Suppe, lavede af Lindſer. ! 

ine, en, pl.-r, [X.6. Line.] en G nor, 
et.tyndt Toug cl. Reb. At fifte m. Liner. 
At dandfe p. Line. Ogfaa for: Tomme. 
At kisre fire Gefte under een £. == Lines 
dands, en. den Konſt, at kunne holde fig 
i Ligevægt og dandfe p.en udfpændt G nor. 
(Skrives ogſaa Liniedands.) Linedand⸗ 
fer, en. den, ſom er sovet i ſlig Dands. 
anefifferi, ct. F. ſom feer bed lange Lis 
ner, hvorpaa i mindre Gnore hænges Kroge 
med Mading. (f. Snorfiſteri, Garnfiſteri.) 

Cineal, en. pl.-er. [af Linie.) Redſtab 
af tyndt, ligeſtaaret Zrce, hvorefter man 
tvælfer lige Linier p. Papir: et Retholt. 

Lineament, ſ. Anfigtstræb. 
Linguiſt, en. pl -er. den, ſom dyrker flere, 

iſer nyere Sprog; en Sproggraudſter. 
inie, en. pl. -r. [at. Linea.] 1. i 

Mathematiken: Uudſtræekning i Længden, fra 
Punkt til Punkt; tænft uden Brede og 
Tykkelſe. En vet (lige), en krum Linie. 
2. en Streg. At flaae en Linje (m. Pas⸗ 
eren.) At træffe en flige Liniem. Blyant. 

At ſtrive efter Linier. »Stregen er Linis 
ens Billede, og kan ogſaa kaldes en Linie; 
men Linien kaldes kun en Streg, naar den 
v. Kouft er frembragt.” Miller. 3. Lis 
nien, den Cirkel, ſom deler Jorden (og 
Himmelen) i den nordlige og fydlige Halv= 
fugle: Xquator. 4. i nogle Tilfælde: 
det, fom danner en lige Linie eler Rad; 

. Ex.'en ſtreven, ell. trykt £, Træerne 
aae i lige &K. (jvf. Rad, Række.) »En 

Linie ev (i nogle Tilfælde) en ſammenheen⸗ 
gende Rad; en Rad beſtaager af enkelte 

ienſtande, anbragte v. Siden af hinan⸗ 
den (i lige Linie); en Rakke faldes en Rad 
med Sen fon til dens Lœengde.“ Sporon. 
[oufene aae i Linie, En lang Ræfle 

ufe. Hufene ligge I Xad.] J Gærd. en 
NReekke af Krigsfolk el. Skibe. Særføreren 
red imellem Linierne: Admiralen brød den 
endtlige £. 5. den Orden, hvori Ledene 
Slægtregiftere følge. Den ops og nedſti⸗ 

gende L. At nedſtamme fra cen i lige Lis 
nie (fra Fader til Søn.) Den mandlige, 
qvindelige É£. 6. et Længdemaal: den 
tolvte (el. tiende) Deel af en Tomme, = 
Einieaxv, en. Arvemaade, hvorefter.'de 
Clægtninge af Arveladeren, fom ere i en 
nærmere Linie, foretræftes f. dein, ſomere 
i en fiernere. Successio linealis. (f. Led: 
arv.)  Liniebræt, et. Et fmalt og tyndt 
Bræt: ell. fladt Træ, hvorefter man træs - 
fer Linier; en Lineal; et Retholt. ”Det: 
gaaer den, der ſtriver efter Regler, ſom 
den, der ſtriver efter Liniebret; det er 
fnorlige, men ſtivt.“ Stoud. Linie: 
dands, f. Linedands, Linieftib, et, Ore 

a 5. — 



Biniefib— Bie 64 tife—tige. 
togſtib af en vig Stetrelfe, ber £ Slaget 
lægges i Linien; Raugſtib. Kinietrop⸗ 
per, pl. svede Tropper, Kiærnetropper (f 
Modſ. fil fette Tropper eler Landværn. 
Sagiedes: LiniesNegiment.) 

Liniere, v. 2. 1. flaae Streger, forfang 
me inter. At liniere en Bog Papir. 

- en Strengeleg, Harpe 

Linte, v. n. 1. halte. (forceldet.) So. 
linka. T. lincken. Han er el faa lam, 
fom han linker til 2; ikke faa fattig, fom 
han klynker til. (Moth.) ”Fattig Ingl 

kommer hinkende, kommer linfende.” (1 en 
el. Viſe.) ! 

Linne, v.a. f. linde. ' 
Linned, et. ud. pl, [af Liin,] alffags 

Tsi, ſom gisres af Gør, (Lerred kaldes 
bet, faalænge det er i Stykker eller uſyet; 
Linned cl. Lintoi er det, ſom er ſyet af 
Lerred.) = Linnedfpind, et. Spind, ſpun⸗ 
det Garn af for. Linnedfyening, en. 
Gierningen at ſye Lerred. Linnedſem, 
en. Gem, Kaptning p. Linned; it. d. f. f. 

a 

Linnedſyening. At ſye Linnedſom. ns. 
nedvæever, en. d. f. f. Linvæver. 

Linnet, adj. (ſtrives ogſaa, men mindre 
analogiſt rigtigt, linned.) ſom er giort 
af Hør, af Traad, af Lerred. En linnet 
Kiortel. Linnede Gtremper, Uldne og lins 
nede Klader. .. 
inning, en, pl. - er. ISv. Linning.] 

en foldet ell. dobbelt Kant, der ſyes p. tværs 
til Skiorten om Halſen, el. ved Enden af 
Srmet (Halslinning, Gaandlinning,) it. 
et lignende Stykke paa andre Klædemon ; 
f. Er. Burelinning. (Egentl. maaſtee Lin⸗ 
ding fof v. a. linde, fordi Klædemonnet 
Derved lindes el, loſes; el. af Joͤl. Lindi, 
Bælte.) . i 

Lippe, en. ſ. Læbe. 

Lire, en. pl.-r. (Lat. Lyra.] Egentlig : 
(hvorfor Digtere 

bruge Ordet CLyre); men bruges meft om 
et Slags ſmaa Orgeler m. Balfe, der oms 

dreies v. et Haandzreb. — Liredreier, en, 
den, der gaaer omkring m. en £Lire og gigt 
Mufik; (udtales Lirendreier) en Liremand, 
Areſpiller. 

Lirfe, v. n. 1. (har.) [Isi. og Sv. 
lerka.] tage eller røre lempelig v. noget 
for el at gisre Skade, el. for at Lyden dl 
ſtal hores. pan ſtod og lirkede v. Laaſen. 
At lirke et Gom ud. 

Livre, v.n.1. efter Moth d. f. f. lirke; 
men det forekommer hos Stub, fom det 
ſynes, i en anden Bemærfelfe, "Nu lirrer 
Froen med fin Mund.” (A. Stubs Viſer 
1771. S. 55.) Maaftee det her ſtaaer for 
liver (N. G. Uren) af ns 8. Lire,  . - 
Life, en. ud. pl. (Sv. Lisa. jvf. X. 6 

Jiisse, remissio.) Lindving, Lettelfe, Ro, 
efter byrdefuldt Arbeide ell. efter Smerte. 
Eenſommes Life, venſtabeligt lindrende 

Slummer.“ Epaid. »De vil flabe ſavnet 

ø 

e ft. deres egen, tore add Barn." 
et 58 Smsrrebrød, ſom gan fans 
Hunger Life.” Bagg. (Ungd. X. 1. 41.) 

Ciopund, et. pl. d. ſ. en Bæat af 16 
Pund, At fælge I Lispundviis. [IT.dies 
pfund; oafes pol. og M. S. Lyspond 
Maaſtee af Livesche Pond 3: fifany 
Vægt.) = Lispundsbismer, en. B. hvo 
paa et og flere Sispand fan veist. fur 
pundslod,et. Et Lad, der veier 16 Pund. 
1. Liſt, en. ud. pl. IIsl. List.] fenfiz 
Paafund, Saildhed; (Cvæg til at brag 
konſtige Paafund.) fædvanl. f ond Bemet 
kelſe: Nænte, Suedighed, Svig. Gs br 
metig É. Mere ved Lift end ved Meg 
(Bemerkelſen: Lempe, Lempelighed, er > 
ældet.) jvf. KRæntte. »Liſt er et enkelt Fa 
fund, hvorved man misleder Andre. er: 
ken findes iffe ene; det er ſtedſe Åænle, 
man taler om.” Miller. ſtelig, ad. 
m. Snildhed, behændigen; ialt. — liſtg 
adj. den, fom er oplagt til, dreven i ik, fe 
forftaaer at bruge Lift; ſaild, fnedig. (fx 
i ond Bemærf.) Cn liftig Streg. Et line 
Paafund., Man falder Ræven et liſts 
Dyr. ”En liftig Mand gaaer til Boo 
let ved Konft" og Hemmelighed.” yen. 
(f. ſnedig, underfundig, tredſt.) Liſtʒ 
hed, en, ud. pl. den Egenſtab at am 
liſtig ell. oplagt til eiſt. 

2. Lift eler Lifte, en, pl. Lifter. [L 
G. List. Set. Listi.] 1. Kant, Car, 

Bræmme om noget, ved Enden då. 28 E 
den af Zsi; f. Cr. paa et Stykke Klede 
(Klædelift.) A. 6. List. 2. et Bint, fæ 
med Barneſvob omvindes, Spobeliſt. å 
et langt, tyndt Stykke Træ, derflaaes de 
limes paa andet Træ, enten fom ca 4% 
t. Prydelſe, f. at tætte en NIdfe, ell hel 
noget ſammen. Lifter paa Dare, Slet, 
Vinduer, ꝛc. Forgvldte Liſter i en Em. 
Uegentl. om en udſtagende Kant p Pix 
el. Muurværf. CLiſtehovl, eg, et Clay 
Plovhevl, hvormed Snedkere gløre filt 
el. opſtaaende Kanter p. Træværl. 
ftctæppe, et. Gulvtæppe, flettet af Klatt: 
liter. Lifteværk, et. Zræværf, his: 
ende af el. forfynet m. kiſter. Cikeverkt 
paa et Paneel. ' 

Lifte, v.a. n. 'og rec.1. dis: Det fetab 
dede Lift, Lempe; med Ciſte,  fogictis, 
lempelig.] act. at tage Gemmeltett, 
fagte, uformærkt. At- lifte noget fer, 
life noget fra cen, ud af cené fommi. 
”Svormed du funde lifte din lille Jug! ks 
vifte.” Ohlenſchl. (Digte, 1803, &. 35.) 
it, fane noget uformærtt ind. Ok tiun 
et ind iglennem en Bagpart. vw, D. 

rec. gaae fagte, fnige fig. Form ligene 
ind. Da.han .blev opdaget, han af. 
É url, om Tiden. Xarvet lifter af, 3 
ifter hen uden at man, n bet. — 

lifte fig ind (ſom Tyve, Kette, i.) I | 
| 
| 

| 



Lifte — Liv. 

te fig bag paa sen. Næven lifter fig 
Borte. Det har han liftet fig til. 
Lifte, en. pl.-r. Fortegnelſe, Opſtrift 
a flere Ting eler Perſoner i en Rekke. 
aaledes: Dodeliſte, Folkeliſte, ꝛc. E. List, 

Liste. - se i 

Citanie, et, pl.-r. en Kirkeſang, der 
deholder Bønner til Gud om Frelfe fra 
od og Fare. (Lat. Litania.) 
Litfenbrader, en. pl.-brødre. Tieneſte⸗ 
xl eller Drager ved Poſtveſenet. IM. S. 
amb. Litsenbroder; af de Lidfer eler 
znore til at binde og bære Tsiet, hvor⸗ 
led de maage være forfynede. ] 
Citurgie, en. pl.-r. Indbegreb af Kir⸗ 
tilke. Den catholſte £., — liturgiſt, adj. 
mn vedkommer Liturgien. QUturgiſte 
zkriſter. Den liturgifte Feide. 
Liv. et. pl. d. f. men ſielden. IIsl. Lif. A. 

3. Lif, Lyf.] 1. den Tilſtand hos ct organiſt 
egeme, hvori det virker m. levende Kræfter, 
ler m. de Kræfter, fom høre t. dets Orga⸗ 
isme, og er i Stand t. at foretage vilkaarlige 
Bevægelfer og Dandlinger. Der var endnu 
loget É. i Dyret. — At fomme, være i 
hive (levende.) At komme til Live igien. 
"Kom du fra Galgen før i Live, du nu f. 
Civor hængt ſtal blive,” Bagg. (”Det 
taaer til Live” 3: der er Haab om Liv. 
Geſſel. 1787, I. S. 269.) At tage Livet 
if cen, af fig felv (drebe.) At dommes 
ra Livet. — J Live, adv. levende. J 
evende Live, medens man endnu lever, 
fin Livstid. At ſtienke gen noget i les 
sende Live. ”Da jeg dog virkelig endnu 
o. en Maade er i Live; om juft ikke faa 
zanſte i levende Live, ſom det hedder.” 
Baggeſen. 2. den Tid, hvori et Gæfen 
lever; iſer om Menneſter; Levetid. Et 
langt, fort, lykkeligt, mærfværdigt Liv. 
Hans hele Liv var en Kiede af ülykker. 
Aldrig tilforn (| mit É, Det er første Gang 
i mit É. jeg feer ham. Elſtet i Livet og 
æret efter Døden. At forkorte åt C. fætte 
Livet til, At fvæve imellem Liv og Ded 
(være meget farlig fyg.) En Kamp paa 
Liv og Ded; Havde jeg end hundrede Liv. 
At opholde Livet; atfavne det nodvendigſte 
til Livets Ophold. (”At Hun for Livets 
Føde maa nodes til at fælge Jorden.” D. 
£. V. 3.7. f. Livsophold.) Igen. Livfens 
var ifær i ældre Tider brugeilg. Livſens 
Herre. Livſens Træ i Paradis.) 3. Lis 
vet, absol, ell. uden Genfyn t. et viſt Ins 
divid, br. deels ubeſtemt om Tilvarelſen i 
Almindelighed; deels om den menneſtelige, 
cl. Menneſteklönnets Tilværelfe, .”Livet, 
fom er ei forbi, Livet, fort i vore Dage, 
Livet, ſom man lever i.” Bagg. 4. Ccs 
vemaade, Levnet; ”Mennefteté indre Virk⸗ 
fomhed.” (Muͤller.) At fore et ryggesloſt 
Liv. At leve et ſtille, roligt, virkſomt. 
eensformigt Liv. (At fortælle cens Liv og 
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Liv — Livfulbb. 

til Levnet, ſ. Levnet, ”Det er fugen Gienta⸗ 
gelfe, naar Liv og Levnet føles ſammen 

Talen; thi det er Selvvirkſomhed bes 
tragtet fra den indre og ydre Side,” Muͤl⸗ 
ler. Deraf; Herreliv, Kloſterliv, Krigs⸗ 
liw. Munkeliv, Stueliv, o. fl. 5. Yttring,. 
udtryk af ct kraftigt Liv; Livelighed, Fy⸗ 
righed, Munterhed. Der er intet Liv i 
Drengen. Han gtør alting m. Liv og Lyſt. 
Liv og Charakteer i et Amigt. Hanẽ Tate 
var fuld af Kraft og &. Et Digt, Maleri 
eler andet Konftvært figes at have Liv, 
F det deels er udført m. Aand (Genie), 
deels virker kraftigt, liveligt pe den Mod⸗ 
tagende (Læſeren, Tilhøreren, Beftucren.) 
6. Lyſt, Slæde, hvad cen ifær finder Be⸗ 
hag i at glere el. nyde (meft I dagl. T.) 
Jagten er ret hané Liv. (Deraf Ordene: 
Livfarve, Livhund, Livheſt, fom man 
ifær har Hær, Livret, Livfpife, fom man 
færdeles gierne gider ſpiſe, 0. fle ”"Vifer og 
Ballader ere hans Livdigte” (Yndlingés 
digte.) Bagg. Labyr. II. 26.) 7. ten Deel 
af det menneſkelige Legem, ſom Baner fra 
Halſen t. Hofterne el. Bælteftedet; Krop⸗ 
pen. a) Overkrop, Dverliv. At tage, gribe 
gen om Livet, gaae cen ind p. Livet. At 
ville cen til Livs, ſege Strid, Trætte m. 
cen, Smekker om Livet. "At rive Klederne 
af Livet p. een. b) Underkrop, Underliv, 
Bug. At have ondt i Livet (bedre: Å Mas 
ven.) Zarmene hang ud af Livet p. ham. 
(Det bruges undertiden uegentl. for Mo⸗ 
deren, Frugtmoderen; aterus, Livs Frugt. 
Barnet i Moders Liv.) 8. den Decl af 
et Klædemon, ſom bedæffer Overkroppen. 
Kiolen fidder iffe godt i Livet. At have 
fort, langt K. i fin Kiole. Deraf: Liv⸗ 
ſtykke, Snarliv, o. fl. 9. Stolgang, Aab⸗ 
ning. At have tyndt, haardt, aabent Liv. 
== GSammenfætninger : 2) livagtig, edj. . 
1. legemlig, virkelig, fand. ”Gan ſtal — 
livagtig være bleven feet og kiendt p. Gas 
den.” Bagg. 2. faa liig ef. lignende, ſom 
det var levende, eller den ſamme Perſon. 
Datteren er Moderens, livagtige Billede 
En livagtig Efterligning. Det er livagtig 
fom man faae ham. ”Hvor Heltens Hand⸗ 
linger afbilde ham m. de livagtigfte ræk,” 
Kampmann.  Livbagnd, et. Baand, ſom 
Qvindfolk binde cl. fpænde om Livet, Livs 
bælte, et. f. Bælte, Livgiord. Livchirurg, 
en. En Chirurg, ſom Fyrfter have f. deres 
færftilte Tieneſte. (Saaledes: Livlæge 
Livjæger, Livkudſt, Livtiener, og flere.) 
Livcompagnie, et, det førfte og fornemſte 
C. i et Regiment. livegen, adj. vor⸗ 
ned, ufri.  Livegenffab, et. ſ. Vorned⸗ 
ſtab.  Livfane, en. den fornemſte Fane 
v. et Regiment. Kivfarve, en. Ynds 
lingéefarve. (f. Liv, 5.)  - livfuld, adj. 
ha har meget Liv ved fig, meget livelig, 
fyrig. (jvf. levende, 3.) Livgarde, en, 

a 
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.Liovagt. NMNuvgebding, en. (tydſt.) def, 
om en Mand beſtemmer £. Underholdning f. 

fin Enke efter fin Ded (fædvanl, fun om 
Dronninger cl. fyrſtelige Enker; dog ogſaa 
om Grever og Baronet, ell. andre Stam⸗ 

. huussBefiddere.) Livgiord, en. Giord, 
Bælte, ſom fpændes om Livet, f. Cr. til at 
bære Kaarde t. vjæger, en. 1. et 

Slags Tiener hos fornemme Herrer. 2, 
Sencevnelſe paa et Slags lette Tropper, 
Kongens Livjægere.  Livfarl, en. En 
Betlent, fom p. Jagten og ved hsigdelige 
keiligheder, til Heſt og bevæbnet m. Boſſe, 
falger Kengens Perfon. ivkiortel, en. 
K. fom futter tæt om Livet; Kiole. ”Livs fi 
—8 hvid ſom Snee, til hvide Haar 
an bar,” N. Brun. (Ion. 121.) Kiv: 

knegt, en. ſ. Kideknegt. plæꝶg en. 
— Civdiruug, divles, adj. 1. 
md ev levende, et har 

WMaterie. "Dødt er det, fom iffe har Liv, 
fordi det har miftet Livet; livleft det, ſom 
itte hor Liv, fordi Siv tilkommer det ikke.“ 
Sporon. 2.585, ſom har miftet Livet. pan 
laae ligeſom livles. At den bliver brod⸗ 
186, fom giorde mig armlas el. beenlas, om 
itte livles.,” Abrahamſon. (D. Tilt. VIE 
110.)- 3. figur. uden Liv (4), uden Livéyts 
tring, mat, kraftlos (det modſ. af livfuld.) 
Deraf:. Livleshed, en. ud. pl. Civ⸗ 
rem, en. f. Livgiord. Livrente, en. hoiere 
Rente, end den fædvanlige, ſom cen nyder 
p. fin Livstid af en indſtudt Capital, imod 
at mifte denne. Civret, en. Yndlin és 
tet. lioræd, adj, bange for fit Liv, 
(8. 6.2.) ' livfalig, ad). i høi Grad 
mild, venlig, elſtoerdig. ꝰEn Datter, faa 
beſteben og fflen, livſalig, munter og klog⸗ 
tig.” Bagg. (Thora. 1 6.) (Gnavere maa⸗ 
fkee af det fl. liufr, mild, venlig.) Deraf: 
Livfalighed,gn. — Lioſkytte, en. ſ. Kivkar 
Livinit, et. En vis Dannelfe af Livet i 
Klæder. (f. Liv, 7.)  Livfpænd, et. Øer 
trinligt Spcend efte, Kongens x. iv⸗ 
ænde, et. S, paa et Livbaand. Livs 
kke, et, 1, Klædemon, fom bruges til 
verkroppen og flutter tæt om denne (iſcer 

hos Avindfolf.) 2. Gnerliv.  Livvagt, 
en. Krigéfolk, fom bevogte en Fyrftes 
—* og Guus, (Deraf: Livvagtefarl, 
ſom tiener i Livvagten.) ivbare, en, 
levende Kregature. qfieellandſt.) — b) Lives 
aand, en. levende Aand; kivskraft; Ner⸗ 
vekraft (og da ofteſt i pl.) Af oplive, ſtyrke 

ivszanderne. ”Hvor behagelig var den 
Hvile, hvori alle mine Livsaander ligeſom 
affpændtes.” Bagg. Livsarving, en. 
Aftom, Efterkommere; Bern dg deres Af⸗ 
kom £ nebdftlgende Linie; modſ. Udarvin⸗ 
ger, ”Gaver Guusbonden ingen Livsar⸗ 
vinger, men Udarvinger, dog i eens Led 
og lige nær,” D. £, V 4,7. »En Mand 
unde, naar han ingen Livsarvinger havde, 

Siv. Den livlefe L 

Liosbedrift —Slodtb. 
glore Teſtameute.ꝰ O.GSuſs. Aicbed 
en. Bedrift, udmærket Sandling leret 5 
Hvert dal 3 ⁊* 
Hog arne "fon en Livsbre 
et. ſtriftlig Forfitfring om af unde s:« 

ct fin Livstid. (Moth. i X* kj X, 
ø da 

at 
Us 

forekommende, fltedfindende (d. (Su 
ed. Gunomia. Il 72.) É Mr 

Lriosfylde, a 

» det; levekied. (nfædvanl,) ”Li ta 
Sicelen hen i Mandens Bryſt.“ Foerler 
(Digte. II. 65.) iveFilde, ca. Ost= 
Aarfag, til Livet.  Livsfraft, ix. I 
Kraft, ſom frembringer et organ ? 
”De fidfte Yttringer af organi Civekreft. 
Dluffen. 2. den Kraft, ſom epheltir > 
vet; Levekraft. "Naar ei LCivefreft Bi 
Eat ftremme giennem mine Mere fu.” 

. Guldb. Livslyfk, en. Loft, Slæt: = 
Livet, fom Livet medfører, "Frit v” 
fpredes din Kraft, antænde udgeses 
Livelyft.” Gers. Befr. Ifr. 33.) hr 

lob, et. den hele Tid, ſom cen leder. (80 
netslob. Livsmaal, et, Maalet, des vodecu; 
Tid f. eens Liv. Ingen veed fit ⸗ 
Eivemiddel, et. det, hvorved man orbole 
Livet, og fom hertil er fornodent. (Be 

-Livsnydelfe, en. Nodelſe af Liver, R. fr 
Livet giver. (Srændtvig,) | Livbopholb 
et. det, fom tiener til, er tilſtrakicligt uu 
at opholde Livet. ”Den, ſom ilke har orde 
for fit Arbeide, end det allernodverdizk 
Liosophold,” Gneed. Liveredning, & 
Redning af Livéfare; it. det, frame SN 
veddes; eivafrelſe. Livsfag, en, S. hu 
man figtes p. Livet.  Livejlane,en. hen, ve 
er dømt t. Slayeri (Fæftningsarkik! I. 
—R Livs of, 8 S —— 

voſtraf. en. Straf, ſom eines 
Zab. (Modſat der dvengeſte. 
resſtraf.)“J Originalen Rear ikke, 
de anførte Ting ere forbodae — sms 
Livøftraf, men under &egemsftraf.” Nils 

an BinbykrrIeD. fon gs Bur ns v, Liveyttring. n atet 
tegn mere, ”Det var 8 — — Livetet teg⁊ 
denne Epimenides gav,” Mabel. (2 
VIL 58.) —* . der DINE 
gen (ever; Levetid. Det er le ink 

given min L. »Jeg har aldrig hort mile L 
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færde Felk ere enige.” Hold, den Bægelf 
bømmes til Jængfel paa Livstid de 

ostraad, en. f.Levetvaat.  Livsvaade, 

ffrud. 3. de med Zal efter Favnemaal 
affatte Dybder paa Gokori. 
2. Lod, en (og et.) pl. Lodder. II. 6. 

Livsfare. Kivevilkaar, et. en vis Hlodd, Hlot. Isi. Hluti, Hlutr.) 1. tigt 
ſtaffernthed el. Omftændighed v. et enkelt Let Deel, Part, Andeel. At have, tage £. 
enneſtes Liv; Kaar i Livet. Livss 
kſomhed, en. $. hvori Livet og Livés 
iften ÿttrer fig, ”Liv, Livsnydelſe og kraf⸗ 
Civsvirtſomhed er det Maal, han har 

: Die.” Pal, Muͤller. Livsveædſte, en. 
af de Bædfiæ, fom ere fornødne til aft 

dligeholde eivet. livevælfende, adj. v. 
m vætter, fremkalder Liv og Livsyttrin⸗ 
r. . &n livsvælfende Yttring. — 
ivsvæld, et. Leveveld, Livskilde. (S. 
taffeldt. Nye D. 21.) Livoeyttring, en. 
vortes Tegn, Yttring af Sig. 
£ivagtig, adj. f. ovenfor under Liv. 

im, adj. ſom yttrer Liv (bruges 
in om det indre, aandelige tive Yttring. 
Liv. 4.) &n munter og livelig Pige. — 
qurl. om livloſe Gienſtande, der muntre, 
»live Sindet. En lys og livelig Egn, Bos 
g. En livelig udfigt. — Livelighed, en. 
d. pl. Beffaffenheden, at være livlig. 
Civne, v.n. oga.1. At livne op, komme 

LEive feve op. (forekommet hos Holberg.) 
. act. fætte Liv f, oplive, ”Du livner den 
olde Natur m. din Lue.” Ohlenſchl. 
Co, en. pl. - er. [ISv. Loge, Lofwe; 

.00.] det Rum I en Lade el. let Udhuus, 
vor Kornet tærffes, — Logulv, et, Gulv 
en £o; fædvanl. af ſtampet Seer. Los 
ive, en. Rive, fom bruges i Loen efter 
rærffningen. 

1. Lod, et. pl. Lodder, [381 Lod. I, 
toth.] i Alm. et tungt Legeme og dets 
BGægt; ſaaledes: 1. Loddet 2: Bægten p. 
mn Bismer (Bismerlod.) 2. Cod ft et Uhr 
ſl. Seierværf 3: Vogten, fom driver det. 
i. et Stykke Bly, bundet. til en Line, ſom 
ruger til Skibs til at lodde med (gt kaſte 
Loddet ud), af Bygmeftere til Baterpaé. 
"Deraf: lodret.) Muren ftaaer i Lod 3: 
'w lodret. 4, Tyngder af Metal, fom have 
m vis Bægt, og bruges iſtorre og mindre 
Bœgtſtaale. Et Pundslod, Halvpundslod, 
dispundélod. 5. pl. Lod. en Vægt, ſom 
udgier af et Pund ell. Halvdelen af en 
Unge. To Lod Guld. = Lodline, en. 
Snor med Biylod? hvormed Dybet loddes 
til Sses, eN. hvormed en lodret Linie bes 
fremmes. Lodpiil, en. et Slags fordum 
brugelige Pile, hvortil man fæftede brænds 
bare Sager og ſtod dem ind i fiendtlige 
Steder. (Jahn. Nord. Krigévæf. 6. 363.) 
lodret, adj. hvis Retning følger Blylod⸗ 
deté lige Linie; perpendiculair. Moth. (jvf. 
vinkelret.) Deraf: Codrethed, en. ud. pl. 
— Codſtud, et. (ſ. Cod, 3.) 1. Gier⸗ 

ningen at lodde £ Havet, (8. S. D.) 
2. Havets Dybde, fom fan maales ved 
kodiinen. Vi loddede, men jk intet Lod⸗ 

og iDeel i noget, Byens Marker deeltes i 
20 Lodter. Præftené, Degnens Lod. (f. 
Jordlod, Udſod. En Saardlod. J. Boye.) 
2. (med Art. et;) et Nummer $ Lotteriet, 

ſom man har befat eller kiobt. At tage et 
d 1 Claſſelotteriet, vinde det ſtore £0d. 

3. ud. pl. Maaden, at lade Tilfældet afs 
gisre en Gag. At fafte Lod, trætte Lod 
om noget. it. den Deel, fom derved fils - 
falder een. Lodden faldt ikke heldigt for 
mig. Jeg traf netop den Lod, fom jeg 
ønftede mig. ”Ynglingen dæmpe fin værø 
dige Lyft til Lodden ham vink,” Her, 
4. heraf figurl. hvad der tilfalder een ved 
Hendelſe el, Skiebnens Tilſtikkelſe: Skieb⸗ 
ne; ”det Gode eller Onde, ſom tildeles et 
Menneſte i Livet,” (Muͤller.)“J lige Skaa⸗ 
ler veier Viisdoms Gud til hver en Stæl 
dens Lod af Fryd og Summer.” G. Bli⸗ 
der. »Den varige Sindsro, hvorpaa fand. 
eykke grunder fſig, bliver. ikke vor Lod. 
Malling. Det blev min £od I Livet. En 
lytfelig, en tung, ſorgelig Lod, ”Saaledes " 
vil bu bruge — den fortrinlige Lod, ſom 
tildeeltes dig.” Syneſius v. Blod. — CLod 
fan allene' nævnes i Forbindelfe.med det 
enkelte Menneſte; om Skiebnen fan man 
tale, ſom den Nedvendighed, Alle mane 
underkaſte fig. Det er Skiebnen, ſom til⸗ 
deler Enhver fin Lod.” Moͤller. Det faldt 
itte i min C. at blive rig. ”De, der altid 
misundelige begiere juft den Lod, ſom er til⸗ 
falden en Anden.” Mynſter. (pl, er her iklke 
brugelig,) == loddele, v. a. dele ved Lod⸗ 
kaſtning. “Snart loddeelte de drog i for⸗ 
ſtiellige Hobe fra Heien.“ Ders. Cod⸗ 
deling, en. pl.-er, Handlingen at lods 
dele. Lodfald, et. Udfald af en Lod⸗ i 

kaſtninß. lodfalden, adj. v. tilfalden 
ved Lodkaſtning. ve: 6. >) Codfeælle, 
en, pl.-r. den, ſom m. Andre har Deel, 
fager Deel i noget; kodtager, Intereſſent. 
(Bording.) . draft, et. et Kaft (med 
Zærninger) f. at afgisre noget. lodkaſte, 
v. n. (8. 6. O.) kaſte Lod om noget (ſom 
er bvugeltgere.) Lodkaſtning, én. Sande. 
ingen at fafte Lod. At afgiøre noget, at væls 
ges v. CLodkaſtning. lodlagt, adj. v: 
ftiftet i lige Lodder. (Moth.) ſodlos, adj. 
fom ingen god fader, (exsors. Moth.) 
Kodfeddel, en. 1. ſtriftligt Bevis for den 
Cod, fom cen har eller tager i noget. 2. 
Lotteriſeddel. Lodfficl, et. Srændfeftiel. 
imellem Jordlodder. . Lodffifte, ct. Hands 
lingen at dele eller ſtifte noget v. Lodfafts 
ning el. Lodder. lodffifte, v.a. 1. d. ſ. f. 
loddele. (Moth.) loðtagen, adj. v. ſom 
har faach Lod og Deeli, declagtig. At være 

v 

* 
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øve ledte 

J 

mø Andre. ”Maar flere end cen 
e i en Jord,” D. 8. V. 10.4 

At være lodtagen i en Arv. ”O lad mig 
ſtedſe være lodtagen i den ſtore Fred. 
et 
Codtager i en 
den, fom er 

. Kodtager, en. d. f. ſ. Lodfælle. 
Arv. == Lodseier, en. || E. 

odtagen i noget, ſom eier en 

oem. 

Lod ed. Part i noget, der har flere Eiere 
t Fælletffab.…. an er den ſtarſte Kodseier 
o: han eier de fleſte Codder (ifær Jordlodder.) 

1. Lodde, v. n.0g2.1. 
a) neutr. fafte Sodom. At 

af Cod, s80rs.] 
dde om noget. 

… Aftelden.) ”Saberoéitfe ſonderſtere den, men 
lodde om hvis den ſtal være.” Joh. 19. 24. 
b)act. maale Dybden m. Lodline, ell. prøve 
en Bygnings Lodrethed. At lodde Dybet. 
At 
lodde en Muur. — 

lodde fig frem imellem Grunde. At 
Loddeline, en. d. f. f. 

Kodline, — Kodning, en, Dybeté Cod⸗ 
ning. 

- 2, Lodde, v. a2.1. IJ. Iðt hen. ISL og Sv. 
loda, flæbe, hænge ved.] bringe Metaller t. 
at hænge ſammen ell. udgiore eet Stykke, v. 
Delp af Mesfing el. andet flydende Metal, 
At lodde m. Biy; lodde noget ſammen. 
»Bedre er Heelt, end m. Guld loddet.” 
Ordſor. * 
lodes og bruges v. Blyloduing. 

Loddebolt, en. Jernbolt, ſom 
Lodde⸗ 

jim, en, et Slags Liim, ſom br. ved Staa⸗ 
lets Lodning. (Funkes Mat. 6. III. 415.) 
LCoddepande, en. En P, hvert gloende Kul 
lægges naar man lobder. dderor, et. 
Medſtab fon br. v. Lodning af fine Sager. 
— Codning, en. pl.-er. Gierningen at lodde, 

Codden, adj. [Jél. lodinn.] f. laadden 
(af Lad.) ' ' ' 

Lods, en. pl.-er, (langt 0.) (N.S. 
ods, Lodsmann.]) en Gøs 

mand, der nate kiender et Farvands Dyb 
og Grunde, og er beſtikket til at veilede 
(lodſe) Sofarende ved Kyſter, i Fiorde og 
Havne. At faae C. ombord. At give Tegn, 
heiſe Flag, ſtyde efter Lods. Lodo- 
baad, en. En flærk og letſellende Baad, 

. form Lodfer bruge, ffær i Storm og haardt 
Veir. De Sollingſte Lodobaade. 
farve, et. En Lodsbaaad. 

LCods⸗ 
ods⸗ 

arvand, ef, F. hvor Lods maa bruges. 
(8 . 6.0.) Codoflag, et. eget Flag, 
fom føres p. Lodsbaade, el. hvorved gives 
egn til Lodſen. Kodshyre, en, Beta⸗ 
lingen, ſom Lodſen faagr for fin image. 
(Fr. 1799. 25 Det.) 
bre 

Codejolle, en. mins 
Lodsbaad. Lodsmand, en. d. ſ. ſ. 

Lods. Hvor en Skipper kommer p. Lods⸗ 
mands Farvand.“ D. Lov. IV. 3. 23. 
Lodomaærke, et. 
Havet, 

et Selfkab af Lodſer. 
d. f. 

Mærfe paa Grundene i 
hvorefter Lodſer og Sofarende rette 
Lodsoldermand, en. Formand f. 

Lodopenge, pl. 
f. Lodshyre. 

des 
Lodsfelffab, et, Fors. 

ening af flere Lodſer p; cet Sted. 
tegn, et. Tegn, fom gives fra Skibet, for 
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åt fane Sods omderd ;. Sadslfgnel. 
tienefte, en. den Beftilling, at være &: 
el. den Zicnefte ; det Arbeide, ea tg 
Lodsvæfen, et. bet ſom hører fil tet: 
neften, t. Lodſernes Pligter og igh 
maa et viſt Sted, eller t et heelt Send. 
- Kodfe, v.a.1.» bringe et Skib fler 
eler ud af Havn, eller igiennem et fati 
arvand (figet fun om Lodſen, ille 

bsforeren eller Styrmanden.) Ar led 
et Skib ind i, udaf en Dave, Fierd, i 

å 

en Pynt. ; 
ft, et. pl.-er, IIel. Lope] 1.WX 

sverfte Rum t et —8 ell. det —* 
fom er imellem Taget og bet sverfie 6 
vært. (T. Boden.) "630 ber ligget x 
Jorden, falder et af Loftet.” Orfer. 3 
indrette Kamre p. Loftet. At Bag 3. = 
Loft, hænge Toi p. Loftet. (f. Bræsd: 
loft, Soloft, Kornloft, 0. fi.) 2 tr, f7 
dæffer Bielkerne oventil i Gujets Ban, 
eller tiener Værelfet til Dælfe; fe) 
altid forſtaages ef tet Dætte af Lra. 
Planter, Gipé, o. d. (T. Simmere. 
At hænge noget under Loftet. AIt male cl 
Sreœdeloft, Gipeloft. 3. Gtolsært Es 
” De vare tre Loft hele, og havde ikfe Pil 
Ez. 42. 6. ”Hufene vare to aft bei." I 
S. Vedel. | Deraf £ vore gamle 2 
hoie Koft 2: hvad vi nu falde Cal 
(Ovdet er i denne Bemerkelſe (mat. 
men dog det enefte egentlig donft Ulm 
for Tingen. Det finder brugt i Diet: 
occ, Ann. X. 186.) = 3) Loftfzmme, 
Kammer, indrettet p. Loftet, even oe 
øverfte Stokvcerk; Tagkammer. loi⸗ 
lægge, v. a. 3. belægge, forfone må SS 
Laden, Stalden er iffe lofstegt. (Segtru 
om Agerd. i Iyll. J. 407. Loſtade. 
et. Maleri, anbragt, efter egne Fun 
vifte Regler, p. Loftet. var, ra 
Betient p. Sukferhuſe, der far Spfe2 5 
Guttcrets Torring p. £ofterne. (8. 6.2" 
— hb) Aoftsdor, en. Det op til eeſtt 
Lofrølent, ge, en. Sem, fomtus" 
i St. for Loftsdor; Luge i Gt. f. Sim= 
p. et Loft. fe; ea. RUG 
Loftsdor. cum, et, Kum, UN 
paa Loftet. I dette Huus ev meget Loft⸗ 
rum. (Lofterum. D. e. V.8,15.) Loft 
trappe, en. T. ſom gader fra sur Ent 
vært op tiltoftet. Loſtevinde, en. Sat: 
retning til at vinde Gods og Fan Mm 
Jorden op p. Loftet. ALoftaviadue, i. 
%. ges Loftet; Tagvindue. 

fte, v.a.1. [af Loft.] . giete eſ 
lægge Loft. 2. fare op paa doſtet. It loſe 
Korn. (Moth. I begge Bemart. aſe dree 

ofugl, en. en Straudfugl må ri 
Neb og lyfersde Fadder, der tildels les: 
af Staldyr (og efter Mols bl. a. flal ke 
des p. Geierse;) Strandſtade. Ham 
pus .ostralegus. ”Krap verd Fosen 
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træ Den fra Stranden ſtalſt. Heden fy" 
erſoms Digte. II Del. 
Log, en. til Skibs: en Indretning, 
sræed Daftigheden af Skibets, Fart mads 
CHviltket undertiden kaldes: at logge.) 
Deraf: CLogbog, en. B. hvori det, ſom 
efalder og bemærfes angaaende Sklbets 
ALadS og Cours dagligen optegnes. 
»rarglag, et. Timeglas, ſom bruges naar 
rt logger. gline, en. Snor, ſom 
uges til en Log. uhr, et. uhr, 
n bruges i Gt. for Logglafſet. = Loge 
atz, en. Gierningen at logge. 
EO, ef. ſ. Laag. 

ESodge, en. ſ. age, . i 

Lode, en. pl. -r.… (et franſt Ord; udt. 
ogje.) færftilt Aflukte I et Skueſpilhaus 
ce Tiiſtuere. É…… 
Sogit. en. [£Lat. Logica.] 1. en Deel 
P hiloſophien: Videnſtab om Zænfnins 
n, Zæntelære, Fornuftlære, 2.et Strift, 
m afhandler denne Videnſtab. 
Cogre, v. a. 1. (har.) egentl. om Guns 
n: bevæge Halen frem og tilbage, ſom 
egn p. Venlighed ell. Kiærtegn. Hün⸗ 

on logrer ad fin Herre. Hanhunden log⸗ 
vr ad Zæven. ”CGom Lenkehunden, han. 
mmer I de til den, fom byder det 
afte Suni.“ QOhlenſcht. (Hakon 3.) — 
gurl. At logre for een 2: ſmigre, hykle, 
ve ſledſte Dvd, fat vinde cen. [Maaſtkee 
eflægtet m. det 2. locker, les, cl. med 
odern, og flere didhørende Ord.] — 
ogren, en. ud. pl. bet, at, logre. 

of, en. l. ker. [X. . Loc, s0CC8a. S. 

fårlockr. Lokr, det fom hænger ned.] en 
Janie, Tot; en ſærſtilt, nedhængende. krol⸗ 
t Deel Haar. En Lok Hør (Horlok.) En 
Siike. At have naturlige Lokker, fætte 
unſtige Lokker i Haaret. At klippe en É£. 
aar af eens Hoded. f. Saarlok. = lok⸗ 
et, adj. fom falder i Lofter eler Krøller. 
ofkttet Daar, = loffe, v.a.1. ſtille ad £ 
offer; lægge i Lofer; krolle. At lokke 
»or, Silke. At loffe Haaret. 
S.ofte, v.a. og n.1. [Jél. locka] 1. 

a. drage til fig ved indbydende Midler 
f. Er. Dyr ved henlagt Fode.) At lofte 
sugle i Garnet, Dyr i Gnaren. ”fan 
bal lokke dig hen i. Skoveñ mellem Træs 
rune.” Ohlenſchl. — figurl. formaae cen 
il noget ved milde Midler, venlige Ord, 
Zmiger, Overtalelfe. “ Hans Liſt og Ønilds 
sed forſtod at lokke fettelig vor Ungdom.” 
Dhlenſchl. ”Den er let at lokke, fom efter vil 
oppe.” Ordfpr. At lokke cent. noget. ”For 
jam at lokke til Snak om Hufets ſtiulede 
ſtiulte) Forraad.” Bagg. (Zhora.) ”Dit 
Faderſind og lokker t. fig ind.” 6. A. Bror⸗ 
jon. At lokke noget fra cen (faae det ved 
smiger, Overtalelfe.) pan fif ham lokket 
paa fin Side. Det milde Veir har loftet 
mange Folk ud. At lokke gen ud paa glat 
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Ste. Jeg ſik lokket ud af ham, hvor ban 
vilde hen. At lokke en Hund ind Huſet. 
At lokke en Pige >: heſove hende. 2. v.n3 
bruge loffende Midler, ſtille, formilde ved 
lokkende Midler. Han lettede hvad han 
funde f. Hunden; men ben vilde ikke tig. 
Han lokkede faa længe for hende, til hun 
føtede fig efter ham. = elfe, en. pl.-r., 
Gierningen, ar lokke; Jillokkelſe.“ Ja, af 
ſaavel Trudſler, ſom Lokkelſer have været 
lige forgieves.“ Baftholm. ”Naar Himme⸗ 
lens og Jordens Lokkelſer itte kunne beſtaae 
med hinanden.“ Samme. (Aand. Taler. 
1779. I. 204.) — Lokkebarn, et. Et lidet 
Barn, fom m, ringe Ting lader fig lotte. 
Han er intet £. mere. (Moth.) Lotfes 
fugl, en. F. der ev afrettet til af lotte 
andre til fig, fom derved fanges. Gaales 
des ogſaa: fottedue, en. (figurl. et løgs 
agtigt Fruentimmer.) CLokrekonſt, eu. 
Konſten, at lokke, overtale andre t. noget. 
(Bording.)  Lotfemad, en. egentl. Fade, 
hvorved Vildt, Fugfe loffes og fanges . 
”Ovor mistæntelig er ikke Næven imod den 
Cottemad, ſom ffal drage ham i den bens 
lagte Sar!” $. Smith. figurl. om Tillok⸗ 
kelſer, hvorved Menneſter overtales, forle⸗ 
des til noget. ”Du behsved fun et Vink, 
fr ſtrar af fiagre efter Lokkemaden.“ 

hlenſchl. emiddel, et. pl.-midler. 
et. M. hvorved man lokker, eller føger at 
loffe een. Lotfepibe, en. P. hvormed 
Fuglefeœngere lokke Fuglenz. kkeplads, 
en. Plads, hvor Jægeren i Skiul lofter 
Vildt ler Fugle. otfereft, Lokke⸗ 
ſtemme, en. efterlignet Lyd, hvormed Dyr 
lokkes. kkeſang, en. Sang, hvormed 
man lokker cen, hvoraf man fader fig lokke. 
”Raar ei, fortryllet af dens LCotfefan 
— forblindet han dens Banner griber.” 
Grundtvig. Kokkeſmül, et. tilloffende 
Smiil. ”Zrods føde Colfejmiil.” Bagg. ” 

Aollik, en. pl.-er. en Perſon, ſom er 
født i olland. 

É.omber, en. et fremmedt Navn p. et 
Slags Kortſpil. At ſpille en £, — Deraf: 
LComberbord, Lomberfelffab, Comber⸗ 
ſpiller, O. fi. i i 

£.omme, en. pl. r. [I Staane: 
Lomma. (Gv. Ficka.) Isi. luma, at 
giemme femmeligen.) 
fæftet og ſyet, cü. om- Livet bunden Pofe 
eler Taſte, til at glemme i hvad man vil 
bære hos fig. At have mmen fuld af 
noget, == Lommebog, en. En liden Bog, 
fom begvemt fan føres i Lommen; Tegne⸗ 
bog. (Saaledes ogſaa: Lommeflaſte, Loms 
metniv, Lommeſpeil, Lommtuhr, ,0. fi.) 
Lommefoder, et. Foderet, hvoraf en Lom⸗ 
me ſyes i Klæder. Commepenge, pl. 
Penge, ſom man bærer hos fig til Smaa⸗ 
udgifter, CLommeprocurator, en. En 

"flet Sagfører, ſom i Suug opbidfer Folk 

en fil Klæederne 

hj 
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sik Vrotes om Spd. usdoenbig Rud 

—— Ernmevifot. £: on, ce Sov er cu * 

Tortleede, ſom bæres i Lommen, ifær til Tilfælde (ſ. Anordaing, Sørordning 
at fnyde Næfen; Næfédug. i Særd,i en Samling en ) Ut; 

. Loppe, en. pl.-r. [X. 6. Loppe. JYél. Love. At ophæve en C. "Der en i: 
Flo.) et betiendd Inſect, der findeé hos mange Ting, ſom der er ingen £.00,:3. 
Tennefter og nogle Dyr. Pulex irritans. B. Thott. Denne L. er fat'ud af 41" 

Deraf : Coppebid ell. Loppeftik, et. Lops er endnu i Kraft. ”JIntet er Ket, fat: 
pefangft, en. 0, fl. ” faaer i Loven; men Loven befalet, 
. Kofppe, v. a. og rec.1. pille Lopper af, det ſtal anſees for Xet; det. fom mi 
unden lopper fig, 8. Loven, faldes rigtigere lovligt.” Eren 

Cort, en. pl.-e. Stkarn af Menneſter Den jydſte L. glelder é Elsie Jafian!, 
og Dyr. (i lav Tale.) Jtal. Lordesza, Koven om Indfødsretten, om Statnibee 
Lordura, Smuds, Skarn. livf. detgl. Z. dets Løsning. Den danſte £. (Irmntiis 
Adj. ord, fmudfig; og det Fr. ordare,] udelades ofte. Norſte Lov. Dank lor 

£o6, én. pl.-fer, et Rovdyr af Kattes flette Bog.) . Efter Lov og Dem, kær: 
flægten (I Norge: Gaupe.) Felis 255 fer i Lovfproget: efter loblig Fremgarzu 

Loseie, et. figurl. ſtarpt Syn. At have maade (Adfærd efter Loven.) udea C: 
» Koveine . 6. O. (oftere: Faltesine,) og Dom 2: uden Lovmaal eller foeliz 

lossiet, adj. flarpfonet. 3. 6. 0, Sogsmaal. Gan blev uden Lov ez Dee 
" Los, adj. (fort og aabent 0.) høres henrettet. 3. uegentlig: Vedtegter, ie 
hvppigen i Skibsſproget og hos Sofolk for: private Selſtaber i en Stat bane fre 
les: Sisr Touget los! fig om at erfiende. Klablove. 4. tin 

Coſſe, v.a.ogn.1. [Sv. lossa; af los, Skrifter og i vore Bibeloverfattrikr & 
løs. T. låfchen] tage Ladningen ub Loven ahsol. i adffilige egne Bencri 
af et Skib. At fade og et Skib. Skip⸗ fer; f. Cr. om den moſaiſte Songisei::: 
peren har endnu ikke lofjer. (Man figer Gærd., om det gamle Teftamenter Me 
ogſaa: Skibe kunne her begqvemt loſſe. (modſ. Evantzelium) 20. lovbeſelct. ae. 
»Skibet ſtulde der loſſe Barene.“ Ap. G. foreſtrevet, befalet v. en Sov. fork 

241.3)* Koffeplads, en. Sted ved en greb, et. Retsbegreb, Begreb om at 
Havn hvor Side funne loſſe. Coſſe⸗ Gienfand t Sovfynbdigheden. "Gir 
pram, en. Pram, hvori Ladningen bringes ſagernes Henførelfe til det Lovk 
af et Skib, naar det ef kan lægge lige til hvorunder de here.” A. Orſted. 
Loſſepladſen. Coſſeſted, et. Loſſeviads. beſtemmelſe, en. Forgrift, fo Sens 

ofHE, en. En Plante, der egentlig giver i et vift Tilfælde. beer 
har hiemme i GydsCuropa, men jævnlig adj. v. udtvyffelig beſtemt v. sax. > 
findes i vore Bonders Haver. Ligusticum —2 Zitfælde, Setingelſer, Sint 
ievisticum. ”Den Kærfe Loftik — vorte mærter, (A. Orſted.) ovbog. 5 
til Sægedom for Qvceget.“ J. Smidth. Samling ell. ordnet Indbegreb ef de in 

Coto, en. ſ. Lods. Stat gieldende Love. Kovbryda. 
Lotterie, et. pl.-r. et Slags flort LyÉs - den fom overtræder Soven. (Moeth.) for 

keſpil, hvori Regteringer deeltage med Uns byd, et. Forſtrift, fom indeholdes i en &t 
derſaatterne. llotterie, Claſſelotterie. Svag er et mede Kraft, nett lo 
Ut fætte, at ſpille i Cotteriet. — Lotteric det adlydes af Crale.” F. Guld. br: 
feddel, en. Seddel, med def valgte Nums bunden, adj. v. beftemt, forpligtet 8 
mer (I Claſſelotteriet) el. de befatte 5 Zal ven. ”En lovbunden Zilftand.” 3. Ben. 
(i Tallotteriet) ſom udftedes af Lotteris ꝰEn lovbunden Frikcd I alle Etertet 
Collecteuren. Gulbdb. (8: Hiſt. U. 221.) Mavberd 

1. Lov, en. pl.-e. [ISL Lag. (egenti. FWA gav Kongen; men i ſelrras. 
tit, Bedtegt. Pl Låg.) 1.1 Alm. For⸗ khbed. Malling. ME + 
ſerift, nødvendig Retteſnor for Handlinger offentlig at riltlemdegive Salget X 

i. Forandringer ved Tingene, Naturens faft Eiendom (f. Gr. Ddelsgodé og Cr 
Love, Tyngdens C. Moralloven. Stats⸗ .eterbendere Gadrde) hvortil de sumd 
love, Kickelove. Lov og Net. (f. Ret.) Frænder ell. Andre have "8 
Din Villie er min Lov. ”At pvertræde en han lovbed Jotden (paa) tre Ting LbY 
Teov er noget andet, end at handle imod næfte Frœnder.“ D. Lov, V. 3,1,— 004: 
en Regels thi ”Lov er lagt, at den ſtal Lovbydelſe, en. Kiabſtebgede er fam 
holdes” Hedder —A og derimod og maa fælges uden "dt 
figgr man: lægen el er uden Undtas V.3,4. -lovdele, v.a.1. anlægger 4 
sete. Megler Bunne være mangeflags; men imud, actionere — forfaft, ad hb 

. — 

Se J 
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3 ſom Soven fordrer, lovlig. Lovs 
Bidnesbyrd. (Gidenſt. Seiſt. Str, 

227.) 2. edsdygtig, fom fan aflægs 
ovlig Ed, ærlig, uberygtet (af Lov, 
1 det ældre Sov prog ogfaa bemærkede: 

riieførelfe v. Ed.) afte og bofatte 
nuemænd.” D Lov. ”Lovfaftte Her⸗ 

6714 Los. 
te 

s 

4 ——— Menin Lovgivning, en. 
1. Gierningen at give en £ov. 2. Indbe⸗ 
grebet af de i et Sand gieldende Love. Kov⸗ 
Bjoninger i Daumark. 3. en enkelt Forord⸗ 
ning. 
af et £ovhud, ell. fom ligge i Lovens Ord 
»Saavel efter Bogſtaven, fom efter Lov⸗ 

32 ell. Birfcmænd.” I 18, 1. »J tvende " grunder.” A. Usſing. Anm, til Tingér. I. 
fAſte Mænds Paahør,” I. 13. 4..”Det 
otig, der grunder fig p. to lovfaſte Vid⸗ 
s eenſtemmige Udfagn.'” A. Orſted. 3. 
ret v. Loven og grundet I denne. "Hvor 
var lovfaft og kraftig Trykkefrihed.“ 

rener. Mk Lovfafthed, en. LCov⸗ 
Dcdring, en. Lovens bedre Indret⸗ 
ig. . Covforklaring, en. Lovfortolkring. 
»formelig, adj. odereenſtemmende med 
vené Forſtrift, ifær med Henſyn til den 
vortes Form; lovſtikket. Lovformeligt 
røiig, Document. »Stemmer en Hand⸗ 
ig overeené m. det, Loven faftfætter om 
:aaden, hvorpaa noget fulde vife fig, 
(des den —S Muͤller. Lovs 
rſilag, et. Forſlag til et nyt Lovbud. 
ov fortolker, en. den, ſom udlægger, for⸗ 
arer Loven. Lovfortolfning, en. En 
vs Fortolkning ; el. Forklaring af et ens 
lt Lovbuds Mening. lovforvunden, adj. 
domt efter Loven, iſer p. fin Xre; ugild. 

oTældet, modfat lovgild.) lovfuld, adj. 
mgior Loven fyldeſt, tilborlig, lovlig.(uſced⸗ 
ini.) ”Lovfulde Baaben.“ Cold. lovs 
elde, v.a.1. domme cen ſtyldig efter Lan⸗ 
ets Lov. ”Jeg fiender faa Grovheder, ſtorre 
id den, naar Folk, uden af være lovfældte, 
i uden aft være anklagede, radbrætfes,” 
tabb. (3 Lovfproget br. Ordet I mere 
erſtilt beftemte Meninger; deels om ens ſom lærer andre Lovfyndighed; en Covlærd,. 
ver, over hvem en Dom er affagt, ſaa⸗ 
ænge den ikke er opfyldt; deels iSerd. 
m en faadan Dom i Xresfager. Jof. 
zrorſons Forkl. til D. £, I. 9. 1. og K. 
inchers jur. Går. 11.836.) Deraf: Lovs 
— en, — lovfardig, adj. d. f. ſ. 
ovfaſt/ 2 (men nfædvani.) ”Uvilige og 
ovfærdige Dannemalds Vidnesbyrd,” Ves 
els Saro. 245. " lovfæfte, v.a. gisre 
Forbud, lægge Beflag paa (i viſſe Zilfældes 
ig egentlig fun I det norſte Lovſprog. ſ. 
R. Lov. I. 4, 7, og flere Steder. 38 
&égfesta.) lovgild, adj. ſom ct er 
sømt eller lovfældet, ulaſtelig, lovfaſt. 
modſ. ugild.) "Hvor en vis Handling — 
'oretages paa en aldeles aabeniys Maade, 
ander en lovgild Mands Anfvarlighed.” A. 
Ørfted. lovgivende, adj. ſom horver til, 
udfordret til at give Cove. Man ſtielner i 
Staten imellem den lovgivende, den dem⸗ 
mende og den udøvende (fuldbyrdende) 
Magt. Kovgiver, en. den, fom har og 
udøver den lovgivende Magt; den, fom 
har givet en Lod. Denne Konge ev navns 
kundig fom £, Dette fan ikke antages ſom 

103. : lovgrundet, adj, grundet i Lov 
og Ret; retmesfig. lovgyldig, adj. 
gyldig p. en lovlig Maade, overeensſtem⸗ 
mende m. Loven, lovlig. 
Beviié, 

— 
181.) 
ſtet v. Lovbudz fovgyldig, ſom har Lovs⸗ 
kraft. ”Da diſſe Love forbigaae — hvad 
der var lovhiemlet fom gammel Vedtægt.” 
Roſenvinges Lovhiſt. Kovhiemmel, en, 

. efter Lovens Forffrift; lovlig Hiemmel. 
vhiftorie, en. 9. om Lovgivningen i et 

and og de Forandringer, den har under⸗ 
gaaet. Lovhævd, f. Cavhævd. 
adj. lovtyndig, lovlærd. (&.Bove.)  Lovs 
Fundffab, en. 8 
givningen i et Land (udtrykker mindre end 
ovtyndighed.) lovkyndig, adj. ſom har 

grandſtket og kiender et Landé Love ; forfaren i 
dov og Net, En —————— Juriſt. v⸗ 
Fyndighed, en. 1. Forfarenhed i Lov og 
Net. 2. Bidenſtab om det, ſom hører til 
Lov og Net; Retsvidenſtab. Den danſte, 
romerſte . lovlyſe, v.a 2. Fundgløve 

entlig efter Lovens Forſtrift. lovlærd, 
adj. ſom befidder en lærd, grundig og oms 
fattende Lovkundſtab. Lovlærer, en. En 

Heraf: Lovgyldighed, en. ude 
Lovhevner, cen. den, ſom hevner 
Overtreædelſe. (Herz. Befc. Iſr. 

(Luc. 5. 17. 1 Tim, 1.7.) 

ulovlig. 
uden for Loven og dens Beſtiermelſe (ex- 
lex.) 3. fom er uden Lov, hvor ingen Low 
aandhæves. Gt lovleft Sand. ”Storre 
nde er el til, end lovløs Færd.” Fibigers 

Soph. — Deraf: Lovløshed, en. 1. lovs 
los Tilſtand. 2. Ulovlighed. »Som i fin 
Kkovløshed nu vorder den ypperſte Lov.” 
S. Staffeldt. Lovmaal, et. 1.D. f. ſ. Lov, 
2. (P. Syv. forældet.) 2. Rettergang, en 
Sags Forfselgelfe v. Domſtolene, Proces. 
Gan lod ham uden £. og Dom henrette. 
lovmæsſig, adj. (Guldb. B. Hiſt. I. 552,) 
Lovmæsſigt bemæster ikke blot, af noget 
et er lovſtridigtz men at det femmer overs 
tené med noget, fom i Loven er faftfat.” 
Miller, (fe lovſtikket; lovmæsfig bar, form 
de ovrige m. mæsfig ſammenſatte Ord, for 
ſterkt Preg af det tydſte, og er itfe at 
anbefale. ii lovgyldig, lovlig. Deraf: 
Lovmæsfighed, en. Lovgyldighed, Lovlig⸗ 
hed.“ Om end mine Gierninger vare giorte 
i Lovmæsfighed,” Mynfter. (Præd. 1823. 
1, 400.) vſamling, en, &. af flere 

lovløs, adj. 1. 

ar 

% 

Covgrund, en. Grund, fom tages , 

Covgyldigt Vidne, 

lovhiemlet, adj. v. hiemlet, fadfæs - 

lovklog, - 

ekiendtſtab m. Lovene, Sovs 

2. fom ingen Sov agter, fom er 

ét 
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nkelte Love eler Lovſtykker. —48* 
et, adj. v. indrettet efter Lovens Fors 
rift. Moſproß⸗ et, Indbegrebet 
f de i Lovene, og I Rettergang bruge⸗ 

ge færegne Ord og Udtryk. CLovſted, 
Et enkelt Sted, en Setning, Artikel i 
oven. At anføre, forklare et CL. Lovs 
trid, en. Strid, Uovereensſtemmelſe imel⸗ 

m enkelte Lopbud i gieldende Love. “At 
xvikle fig i en uoploſelig Lovſtrid.“ A. 
Irſted. (Tunomia. III.540.) lovſtridig, 
dj. ſtridende imod Lovens Forſtrift, ulovs 
Øg, uretfærdig. Deraf: Kovttridighed, 
n. ud. pl. — Lovſtykke, et. en vis, enkelt 
)eel af en Lov. lovſoge, . a. 2. ans 
egge Gag imod. fan blev lovſogt for 
enne Foroͤrydelſe. lovtagen, adj. v. ved⸗ 
igen ſom Lov. (forældet. ſ. Vid. S. Skr. 
257.) LCovtratker, en. den, ſom for⸗ 
reier Loven, bruger Kroglove I Rettergang 
pg Sagfsereiſe, hoilket kaldes: Lovtræk⸗ 
eri, et. lovvarge fig, v. rec. forfvare 
g mod Klage el. Beſtyldning p, den lovs 
efalede Maade. (Moth. Egentlig i det 
amle Lovfprog: værge fig m, Lov >: Ed; 
p forælbet.) == 600 raft, en. Gyldighed, 
eldende Kraft ſom Lov. 
2. Lov, en og et. ud. pl. 1. Roes, Be⸗ 
ommelfe, Priſs; laus. (Isl. Lof.) ”Det 
wefalder vel, at en Ting er Lov værdig, og 
og maa ſtraffes.“ B. Thott. Lov og Priis 
ære Gud! "Du, blide Morgen! ſtal ops 
ve den Roſt, ſom fynger Sobnens Lov.” 
Beffel. ”$an ſtammed frem din Lov med 
n nyjfabte Tunge.” Storm. Gud ſtee 
ov! Han agter hverfen Lov eller Laſt. 
P. Syv.) 2. Rugte, Skudsmaal; fama. 
lædvanl. med Art. et.) Et godt, ondt Lov. 
san gav ham ikke det bedſte Lov. = Af 
zemerkelſen 1: Tovprife, v. a. 2. d. fe ſ. 
rife, bersmme hoiligen; deraf: Covpriis⸗ 
ing, Lovſang, en. Gang til eens 
'elis og Rre; ifær til Guds Priis. At 
mige Lovſange. En C. for Freden.Ef⸗ 
riiden troͤer ikke de Lovſange, ſom Frygt 
ftvang, el. Fordeel,” Kampmann. lov⸗ 
inge, v.a, prife len Lopſang. At lovſynge 
et hoieſte Veſen. ”Giælen ſtal — lovs 
ønge helt den ſtore Guddoms Navn.“ 
ingem. ”Hvo bød mig at høre — lovſyn⸗ 
ende Toner?” Rein. ”Lovfiungne Tid, 
ym lys og blid, liig Vaaren, hver Skien⸗ 
ed — tiente.“ S. Staffeldt. Lovtale, 
n. Zale til Beremmelfe for en Perſon og 
ané Handlinger. At holde en É. over cen. 
Det er en egen Sag, naar en Htuderfaat 
aager frem, at holde ſin Fyrſtes Lovtale.” 
abb. (D. Tilſt. VI. 584.) Covtaler, 
n. den, ſom taler til eens Bersmmelſe, 
om ſtrjver el. holder en Lovtale. ”Garlé 
vovtalere felv vove iffe at undſtylde denne 
zierning.“ Wandal, = lovlig, adj. 1. 
riſelig, berommelig. (laudabilis, pro- 

Dyd og Udyd, lovlige Sierninger 
ftraffelige.” R. Hemmingſen. (Om * 
ftab. 1572,) Covlig Fhufommdfe.” 
del. (ſ. hoilovlig.) 2. temmelig, zeg 

i d. Tale, og meſt adv.) Di 
dog lovligt m. hans Helbred. Det var 
lovlig længe. ”Lovlig er iffe at [al 

lunde, 

Ordſpr. 
3. Lov, n.s. allid ud. Art. [FSL 1. 

Zilladelfe, Forlov, Frihed. Det har da £ 

bus, probandus.) En ged og lov 
Skik. ”Det Lovlige følge vt itke fora: 
andet, end fin egen Skyld. 9. It 

til. At give cen v fif at 
Du faaer vel Lov at giere det (3:tun 
giere det, enten du vil, eller iffe.) Xt fi. 
Lov fra Skolen. Rectoren gav hele S 
len Lov. (f. Siemlov.) 

ve, ud. Art. i Forbindelſe mit TIT 
og Love 3: p. eens Løfte cg 2 paa Tro 

fagn. En Wand af Tro og Ko 
bryde Love. (Colding.) »At holde Tre 

giste F 

ve. Ithe. 

Love, det krymper man fig ved.” C. i 

Lov ell. 
Haandflade. 

til en Enkelt. — Bi roſe de 
vort Bifald; el (love og) 
hvis Hæder vi ville udbrede.” Nulller. 
fætte Priis paa, vurdere. Hvor beit le 
bu det? (Moth. Nu ufædvantigt.) 

2. Love, v. a. 1. IM3sl. lofa, prom:! 
tere, permittere.) 1. tilfige, give Four 
kring om at ville giøre ell. lade noget, 3: 
cen noget ꝛc.; jætte, give Løfte om. 
holde 

»Din Tro og Love.” Bags. 
(Maaſtee iffe af v. love, mean af det gar 

Love. Isl. Lofi, den indre: 
”Dndt er aft plufte Haar 

Haandlove.“ Ordſpr.) J ælkee Darſtt 
dog Love ogfaa absol. figefrem for: 3 
lid; f. Cr. ”Vi færte den Love til Etcr 
Hvitfeldt 

1. Love, v.a.1. [af Lov, Sersmmeli: 
—prife, bersmme. (IJel. loſa. %, 6. loſa 
At love og prife Gud. Det maa man |: 
ham for. Enhver lover fit eget. ”pan — 
fig felv- love, fom har onde Naboeci. 

ad man har lovet. At love 
fin Datter til Wgte. At love med fuur 
og Mund. Hyvad du beder 
bort (t. en anden.) At love fig bort, ler 
Fond ad: -give esfte om at vilde femm: ts 
vor man bydes hen. ”Dette Glagt 33" 
eN tan ingen Forfatter, ber ſtget Sant. 
ed, love fig fri for.” Rahbek, — pan tt 

hvab der var ham lovet, At love cen Gul 
og grønne Stove 2: gisre ſtore, prægtige tt'- 
ter. 2. neutr. At love for 
Borgen for, give Forſikkrigg om (f. ST , Forf rige 

Bedſte. Dam tørjeg uot love for! (IX: 
Tale bruges det ofteft irontg — 
Spog. . Det Kal jeg love for, at hen fl 

gen 2: gåsl! 

gt alt [ove 

2 



nte fig ſelb >: det tolvler jeg ikke om.) 
Loven, en. ud. I. [Isl. Lo an,] Steers 

gen, at lope. ”Loven er ærlig, Holden 
særlig.” Ordfpr, — Lofte, et. pl. - r. 
ſiktring, hvorved man [over noget, Til⸗ 
n. (f. Borjættelfe.) At giore et Løfte. At 
de, at bryde fit. £. At give cen £. paa 
set. Gan har C. om (paa) det førfte les 
ce Kald. fan har længe havt £. paa 
te Embede. Kloſterlefte. ”At være i 
ægen og Løfte for noget.” D. Lov, VI. 
, 14. At gaae i £. (it Borger) for cen. 
jen, ſom gaaer I Lefte, gaaer i Krav.” 
dſpr. — Keftebrev, ct. ſtriftligen givet 
fte; ſtriftlig Forfilfring.  Loftebrud, 

en Handling, hvorved man bryder et 
jet Løfte. ”Ktærlighed til Sandhed for» 
rfagede dette Loftebrud,” Wandal, I 
9. loftebunden, adj. v. bunden, fors 
igtet ved et Løfte. lofterig, adj. fom 
ver meget, gier mange Lofter. (P. H. 
imann. Bagg.) Deraf: Lofterigdom, 
… Baggefen. ”Trodé al min Letterigs 
me Dverflod.” (Poet. Cy. 311.) 
3, Love, v.2.1. have SKiærlighed til, 
mme i Elſtovsforbindelſe med. (forældet, 
forekommer i Kampeviſerne; f.Er. ”Gans 
em lyſted en Jomfru at love.” V. om 
ermand Gladenſvend. Ogſaa ſom recipr. 
l. med Dativ af det perſonl. Pron. f. Cr. 
Cove du dig en Jomfru væn.”) ”SKong 
elge, hendes Fader, loved en Havets 
lin” Ohlenſchl. (Hroif Krake.) (Cr enten 
love, 1; el. A. 6. lußan, elſte, ynde. 
, to love.] J 
Lovlig, adj. 1. overeensſtemmende m. 
oven, ret, rigtig (justus, rectus.) (Meſt 
ældre Ser.)De, der fun elſte det Lov⸗ 
ge for Lons Gfyld.” B. Thott. (I. 72.) 
De lovlige Gierningers Løn beftaaer 1 
em felv.” Gamme. 2, grundet i Loven, 
etmesfig (legitimus, probus, licitus.) 
it have lovlig Net til noget, En lovlig 
andling. Et lovligt Vidne. "Det er fafts 
it, naar Krige lovligen fan begyndes.” 
zogelius. ”Lovligt er hvad der ilke er 
ovſtridigt; og da enhver Handling i det 
orgerlige Liv, der ikke ſtrider imod Rets⸗ 
oven, af denne nyder en vis Beſtyttelſe, 
na ligger iſer dette i Begrebet lovlig, der 
etyder, hvad der i Loven finder Medhold.” 
Ruder. En lovlig Næringével. At gaae 
. fit lovlige Kald, Wrende, — Deraf: 
vovlighed, en. ud. pl. Beſtaffenheden, at 
ære lovlig, (Legalitas.) En Handliͤngs 
vligped. »At Forbrydere fræde tilbage 

aden ovlighede Grendſer.“ A. Orſted. 
Eunomia. Ii. 59.) 
| Lu, en. ud. pl. ISo. Lugg. beflægtet m. 
et Jel. Lo.] det Lodne p. Klæde ell. lignens 
be Tei. At fradfe Luen pp p. Klæde. Luen 
w afſlidt. = luflide, adj. v. ſom Luen er 
dt af, ſom har miſtet Kn Lu. Gu gam⸗ 
å Dang Ordbog. 1. 
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. Roben tinder.” 

+ tu ne, 
mel luſſidt Kiole. »Biis ikke Laſten frem 
p. dens luſlidte Side,” Weſſel. — Cukrad⸗ 
fer, en. den, ſom opkradſer Luen p. Klæde, 
feber, adj. laftet, fed, tisdfuld, (Col 

8-) 
1. Cud, en. [ISI. Lut. T. Lohe.] Op⸗ 

(sgning af Planteaffe, hvormed Band mæts 
tes, ell. af Garveftoffet I Plantedele. Aſtelud, 
Garvelud. Det br. ogſaa om Opløsninger 
af Kalk (Kalklud) og andre mineralſte Stof⸗ 
fer. At fætte Lud 5: komme Vand p. Aſte 
f. at blive til Sud. = ludagtig, adj. ſom 
iigner Lud. Ludaſte, en. A. ſom bruges 
til end. Ludballe, en, B. hvori noget 
blades i eud. Ludfiſt ell. Ludefiſt, en. 
Torfiſt, udblodt I Lud. 
hvori man fætter Lud. Ludturv, en. 
Indretning til at komme Aſten i el. hænge 
Aſtepoſen f, naar man fætter kud.  Luds 
pofe, en. Pofe, hvori man kommer Aſten 
til Lud, eller hvorigiennem gud fies. 

. Kudfalt, en: det rene Salt, fom fan uds 
Draget af Plantelud; Plante⸗Ludſalt, Plans 
tefalt, Potaſte (Soda.) Slygtigt 
kaldes et chemiſt Preparat. Ammoniam 
carbonicum. Ludvaſt, Ludvaffning, 
en. Vaſt, hvorved. Klæderne forſt fogeé i 
Lud, fiden ſtylles og udvaſtes Vand, = 
lude, v. a. 1. udblode i Lud, udlude, At 
lude Fiſt. — Detaf n. s. Ludning. 

2. CLud, en. ſIsl. Ludr.) Krigshorn, 

Ludkar, ct. Kar,” 

Ludfale 

⸗ 

Trompet; Norſt: Luur. »Doden blæfer - 
itte itfe i Lud for fig,” Ordſpr. (Dette 
forældede Ord forekommer tidt i vore gamle 
Viſer. ſ. Luur.) 

ude, en. pl.-r. et Skuur, et lavt 
Guus; et udbygget Zag p. et Huus, t. at 
fidde eler lægge noget under, men uden 
Gidevægge. (Moth.) f. v. at lude. 

de, v. m. 1. har. 43sl. luta.] bsie 

Hovedet og Overkroppen for over. At lude 
m. Dovedet. "Den ſtal lude, fom har lave 
Dore.“ Ordſpr. Han luder meget naar 
han gaaer. Ogſaar helde, hænge ned; 
(men fieldnere.) Grenen luder mod Ban⸗ 
det. “Saa langt, fom Grenene lude og 

. £ov, V. 10.20. Muren 
luder til denne Side. ”Det er ondt, at 
ſtotte fig ved ludende Bæg.” Ordſpr. ” Ovde 
Fieldet ſteileſt over Dybet luder,” J. £. Hei⸗ 
berg. (Pude. 76.) = Luden, en. ud. pl, 

der, en. pl.-e. i den lavefte Tales 
brug: en Skisge. (Weſſels Digte. 1787. 
II, 130. Baggeſen. Riimbr. 1807, &. 282.) 

Luder, et. hos Artilleriſter: Bomuld, 
dyppet i franſt Brændeviin og Meelkrud, 
fom lægges averſt i de Brandrør, der fæts 
tes i Bomber og Granater. [Formodentlig 
det Z. Luder, (Stal. ludro) Lotkemad.] 

e, en. pl.-r. (Iel. Log, Logt.] Blus 
af en flærft brændende Ild, Flamme; Ilds⸗ 
lue. Huſet ſtaaer i Lue. en brænder t 
Luc, ”De optændte Ild, at den gav Kure.” 

($8)  ". 
a så 
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eue — Luft. 

Jud. 13. 15. Luen ſlaaer ut! af Ovnen. 
— figurl. Elſtovs, -Kiærligheds er. 
»Da brændte hellige Luer, Hævnens Luer 
i hans Hierte.“ Baſth. (Aand. T. 1779. I, 
389.) — Jof. Samme. “Naar Ilden truet 
m. at fortære et Guus, figer man: Huſet 

ha ] 

ſtaaer i iys Lue; derimod taler man ikke 
om Éuen, men om Slammen af et 298.” 
Miller, = LCLueblik, et. fyrige, ildfuldt 
Blik. "Hvo gav dig diffe Lemmer, og detke 
Éreblif?”? Ohlenſchl. (Nord. Gud. 1096.) 
luebrænde, v.n.2. atbrændgeilLue. lue⸗ 
drukken, adj. poet. begeiſtret, opildet, ”Det 
luedrukne Mod." Ohlenſchl. lueforgyldt, 
adj. ftærft forgyldt, ægte forgyldt. Lue⸗ 
gab, ét, Jabning, hvoraf Jid og Lue ſtiger 
op; f. CY. Crater p. en Vulkan. ( Moth.) 
luegylden, adj. d. f. ſ. lueforgyldt. ”3 
Gtavncn af den luegyldne Snekke. 
Ohlenſchl. Lueild, en, Ild, ſom bræns 
der i Lue. (modſ. Kulild.) luered, adj. 
Hdrød, red ſom Luen. lueſpveden, adj. v. 
foeden, brændt paa Overfladen af Ildens 
Luer, Lueſvedne Klæder. 
Lue, v. n. 1. har. [Isl. loga.] give 

Sue, brænde I Lue, bluffe. Ilden luede 
ſterit. — figuri. være meget hed; yttre en 
ſtoerk, fyrig Sindsbcvægelfe. Hendes Kins 
der luede (bluſſede.) Han luede (bluffede, 
brændte) af Stridslyſt. Et luende Mod. 
(jvf. v. flamme.) ”Øinene figes baade at 
Jue.og flamme; $hi deres Ild fan ſynes 

"| bevægelig; men Kinderne kunne ikke flam⸗ 
me; de kunne derimod bue og gløde,” 
P. E. Muͤller. 

Luft, en. ud. pl. IIsl. Lopt; beflægtet 
om, Loft] 1. den ufynlige, men fornem⸗ 
melige, flydende, og meget elaſtiſte Mate⸗ 
rie, fom deels optager ethvert faataldet 
tomt Rum, ell. hvori intet andet ſynligt 
Legeme findes, deels v. Indaanding opta⸗ 
ges i dyriſkte, v. Indſugning i vegerabiliſke 
Cegemcr, ꝛc. At ſammenpreſſe Luften, uds 
pompe Luften af et Kar. Luftens Tyngde, 
Trykt, Brændbar, kulſuur, atmofphærig £. 
De forſtiellige Beſtanddele, ſom findes £. 
Luften, og de konſtige Luftarter, ſom p. 
chemiſte Veie frembringes, benævnes nu 
ofte m. tet franſke⸗Ord Gas, og i pl. Gas⸗ 

” arter, — At træffe Éuft 2: drage Aanden, 
trætte Veiret. Den Syge fan iffe fane £. 
2: har vanſkeligt v. at aande. 
fom i en vis Afftand omgiver Jorden; At⸗ 
mofphære, Dunſtkreds. En ven, klar, fugs 

- tig, tyk, let, tung Å. Biergluft. Soluft. 
Aftenluft; Morgenluft. — Ofte med et 
Bibegreb af Soide. Fri ſom Fuglen i Luf⸗ 
ten. At fprænge noget i Luften. Gkibet 
fløl i Luften. Hans Plan gik i Lufren, 
blev til intet, At bygge Kafteller i Luften. 
(ivf. Deir, 5.) 3. den ydre, frie Luft, Lufs 
fen under aaben Himmel; i Modſ. iii den i 
Duſene indſluttede Luft, ell. Stueluft. At fade 
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aabne Huſ 

2. den Laft, d 

kuft⸗ Laftpompe. 

noget torres l Cuften. Den Syge far cmå 
itfe taale Luften. Bevægdfe i fri & 
tage frig £. 3: opholde eũ. bevæge fig 
ber aaben Himmel. — ſiguri. At ſtafft 
I. 3: befrie ham fra Burde, Tosng. 
give Hiertet v. Meddelelſe. 4. 
dertiden ogſaa om den i Bevegelſe ſ. 
Luft, eller Luftning. Der ſtroger cm tr 
Luft glennem Dalen. (Skiondt pl. os 
i denne Bemærk, er imod < 
finder man den i Gamnrenfætuiager ! 
nyere Digtere, optaget efter der T.; f. | 
hos Ohlenſchl. "Milde, lune Ifteulwi 
bvorhen vinfer I min på 2”) luftech 
adj. fom giver Luften fri Tilgeng. Lu 

. fuftart, en. færegen 2 
af Luft, Gasart. Luftbad, et. det, 
ubfætte Legemet, ifær blottet, før Bufte 
Indvirkning. (ivf. Bado  Luftbegiv« 
hed, en. uoget, ſom foregaacr i Paf:a 
et Meteor. (Bugge.) et 
et, Gt i Luften ell. Lufttredfen dauact Si 
lede, uden faft legemlig Form. (MaBis; 
—72*— dj ir mer ———— 

anding, en. B. af f ige af 
rter.  Luftblære eller Cuftboble, a 
oble, fuldt med Luft, der danner fan 

Overfladen af Band ell. andte Brask: 
dende Legemer.  Luftraftel, et. fur 
Hierneſpind, noget, man inadbilder fia, 
tfte er eller fan vorde vickeligt. At bris 
Lufteaſteller. et, aedba 
ende Zæpper el. Lerredsſtotter ſom ſ⸗ 
ile Luften eller Loftet over Skueplatic 

Luftden, et. Dan, Knald i Luftin, Fo: 
den. Luftegu, en. 1. d. ſ. f. Sinncdee 

2. Luftkrede, Atmoſphœre. Af GBeſtens (3 
Bind Luftegaen neppe røres.” T.Stocakc 
Luftfang, ef". db. f. ſ. Bindfang. 2.5" 
rør. (8.8.0) Luſtfarve, en. faftt:> 
himmelblaa F. luftfei, adj. ſom fi 
vis Grad er uden Luft, lufttom. (I. Krei 

las, ſ. Veirglas. immel 
d. f. J. Luft, 2, Atmoſphoœre. (Bagg) 
Lufthul, et. en liden Aabuing, oxigun. 
Luften har ice Stem. (Lufthaisi 

2.) ; 
— * tag, nere € Men 
tere, lavere X . Steffen. 

let, adj. fax tet, —— —— 7 
ſtogge af luftlette Orammerier. 
Luftmaaler, ett. Redſtab FÅ at moalt 
tené Biftaffenbed. (Gutiomen 
ter.) Ininy 
male Luften I et antik 
megen Styrke i C 
varet kør fer RX 
retning fu 7 & " JERNE 

et Rebſtab Ht af udneddpere, Fonni 

- BR — 



Luftprøver— Luftrær. … 675" 

raften. Luftprever, en, Redſtab fil at 
støve og beſtemme Luftens Reenhed. (Eu⸗ 
iometer.) luftreen, adj. ſom har, el, er 
imgivet af en reen Luft eler Luftkreds. 
Luftrene Bierge.“ J. Boye. (Statens 
Ben. III. 15.) føreife, en. R. ſom 
keer I Luften. (Bagg. N. Klim, S. 15.) 
"At de p. viſſe Dyr piorde L uftveifer iennem 
Skyerne.“ Baſtholm. uftrenter, en. 
Indretning til at renfe Luften: f. Er. pag 
Skibe. (Ventilator.) Luftrensning, en, 
luftens Rensning ved anvendte Midler, . 
Luftrum, et, Ct med Laft opfyldt Rum. 
Luttrør, et. 1. Rør, hvorigiennem Luften 
edes til og. fra et Sted. 2. Aanderøret, 
Tandepiben i Halfen. Luftfalt, et. 
Saltdele, hvormed Luften p. viſſe Steder 
mæ blandet, (8. S. O.) Luftſeilads, en. 
Blerningen at ſeile eder hæve fig i Luften, 
red Hielp af en Luftkugle (Ballon), fyldt 
ned letfere Luft, end den atmofphærifte, 
Luftfeiler, én. den, fom foretaget en Lufts 
eilads. Lu , ét. en kuftmaſtine. 
Luftſkin, et. iyſende Meteor, Luftfon. 
Luftſkygtze, en. Stygge i Luftmalning. 
Luftilot, ét. f. Lufreaftel. »En Lære, der 
aa ubarmhiertig nedbrød mine Luftflotte.” 
Rahb. (Fortæl. I. a790.) Luftfpring, et. 
onftigt, hsit Spring, fom man (cer Giøgs 
ere og Kuftfpringere at giöre. Lufts 
Tille, et. Mangel p. ſtrommende Beværs 
selfe i Luften; file Veir, euftſtilhed. 
Dluffen. dandoec 28.) - Luftfireg, et. 
en bevægede Lufts Strøg eller Gang. 
Luftſtrom, en, En Wængde af ſtæœrkt bes 
æget, ligeſom fremmende Luft. ”CEn ſtœrk 
Tuftſtrom befordrer Forbampningen.“ Ørs 
led. Luftſtotte, en. den Deel af Luften, 
om trykker p. et vift Legeme, p. en vis given 
slade, (Kraft. Med, II. 559.) Iuftſtov, 
t. de finefte, neppe ſynlige Stevgran, der 
ores omkring i Luften. luftſyg, adj. 
yg af Luftens Indvirkning.Som man ct 
oſyg cudnu p. Landbredden, faa var jeg 
uftſyg p. Gaden.” Bagg. ftſyn, et. 
forandring, Begivenhed, ſom viſer fig i 
luften, Meteor. (Moth.) “Sligt ufædvans 
igt Luftſyn maatte betyde en overhæns 
zende üiykke Bagg. N. Klim; ft: 
pre, en, f. Kulſyre. Cufttegn, (Moth. ) 
PLuftſyn. lufttom, adj. — er uden 
duft, el. anſees for aft være det. Gt luft⸗ 
tomt Rum, Deraf: Lufttomhed, en. ud. 
pl.  Lufttragt, en. et Slage Luftrenſer, 
dannet ſom en Tragt. Kufttryk, et. det 
Tryk, hvormed Luftmaſſen i Atmofphæs 
cen virker p. Begemerne. "Det formindſtede 
Lufttryk maa forøge Uddunftningen,” 
Schouw. (PL. Geogr. 101.) fttræk, 
en, Luftens frie Trok eller Giennemfart. 
lufttæt, adj. faa tæt, at Luften' ei fan 
trænsetgiennem, æthed,en. Mængs 
de af Luft £ Forhold til Rummet, hvori 

- 
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Lufttorret — Lugge. 

den indeholdes. luſttorret, adj. v. tor⸗ 
ret I fri duft. Lufttorret Malt; lufttor 
rede Muurfteen. (Olufſen.) Luftvand, 
et. Vand, der famler fig ved Medflag af 
Luften. ”Cthvert løft Jordlag, 
gen Deel kan modtage Regn, 
det Luftvand.” +. 6. Ørfted.” uft⸗ 
vægt, f. Luftprover, Veirglas. 

ufte, v. n. oga.1. [af Luft.] 1. neute 
om Vinden cl. Luftſtromme: komme eller 

Suee og an⸗ 

"være I en jævn, ikke ftærf blæfende Bevæs 
gelſe; blæfe ſagtelig. Det begynder atl 
i Scilene, Skisndt def er ganfke ſtille, mg 
fer. det dog lidt p. Bandet. . 2. act. uds 
— f. HH RG GEL ere uds 
ængte for at luftes. At lufte noget ud. 
ASE = Luftning, en. pl.-er. 1, 

rette Hiem bortvifter Savnets ſidſie Smer⸗ 
e. 
Luftninger henaande giftige Syger over 
Landene. Mynfter, "Saar hver en Luft⸗ 
ning aander Fred, hver Lund er Garmonie.” 
Foerſom. 2. Gierningen at lufte, at uds 
lufte noget. . 
Luftig, adj. [af £ t, 3.] ſom giver 

Adgang til den frie Luft; fom indeflutter 
en tilftræffelig Mængde gud og reen Luft, 
Paa Biergene er det luftigt. Soie og luf⸗ 
lige Værelfer. KL vil bygge mig et mes 
get hoit Huus og luftige Galc.” Jer, 22; 
14, — Deraf: Luftighed, en. ud. pl. 
”En Soveſtuc, hvor renhed og Luftig⸗ 
hed herſtede.“ Riber. (D. Zitæ. VI. 668.) 

uge, en. pl.-r. IN. S. Lufe.] 1. en 
XaBning i Loft og Bægge i Hufe, i Det 
og paa Siden af Skibe, til at føre noget 
igiennem, og fom luftes men Lem. Ag⸗ 
terlugen, Storlugen p. et Skib. Af taße 
Hø ned igiennem Loftélugen. 2. Dev ch. 
Lem, hvormed en Luge (uttes, At lutte 
Lugerne. En Kleideriuge. (f. £em og 

age.) = Lugebræt, et. Faldbræt f. en 
Dam; Stigbord. (8.6.0.) ugekarm, 
en. Karm eller Ramme om en Luge, eller 
hvori Lugen' paſſer. Lugeftang, en. 
Stang, der fættes f. en Luge til Luffelfe. 

fyvoraf nos 

.en-fagte Bind, Der ftrøg en mild £. giens + 
"nem Dalen. ”En venlig Luftning fra vort 

F. Guldb.⸗Naar de forhen fan milde . 

uge, v.2.1. IN. &. luften, egenti. 
træffe.] trætfe Ufrud af Jorden, rydde 
for Ukrud. At luge en Have, et Bed. ” Hvo 
Ufrud luger — maa luge det op m. Trevl 
og Rod.” Ohlenſchl. (belge.) = Luger 
akke, en. H. fom bruges ved Lugning. 

gejern, et. Et Jern, en liden Spade, 
hvormed Ukrud graves op. ugekone, 
en. K. ſom forretter Lugning i Gaver. 

Beplov, en. et Slags Haveplov, hvor⸗ 
med Ukrud pløtes op. - Lugefpade, en. 
f. kugejern. … . 
Eugge ell. Lug, en. [Jel. Ldgg.] Sus 

Te, ſom Bedkeren flærer I Enderne af 
Aondeſtaver, og hvori Bunden indfælded. . 
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Sandẽ, hporved 

A 

. lugt, Nadlugt. => 

Lugge — Lukke. 

Moth.) — Deraf: lugge, v. a2. at kære 
—8 Staverne, og ante biffe om Bun⸗ 
den. (Moth.) Éughammer og Lugore, 
en. Hammer og Øre, ſom bruges til dette 
Arbeide. (Moth.) 

Lugger, en. pl.-c. et Slags ffarpt bygget, 
letſeilende tomaftet Krigsſtib. (€. Lugger.) 
CLugn, f. luun. 

Éugt, en. ud. Fl: (Jsl. Lykt.] 1. den 
ingenes behagelige Her 

ubehagelige Uddunſtning fornemmes. At 
have cu filn, ffarp Lugt. 2. den Uddunſt⸗ 
ning, fon v. Lugtens Sands fan fornem⸗ 
mes. En 2%, frydret, ſveden, flem Lugt, 
Ut fætte £. (Vellugt p. noget, Blomſter⸗ 

L.ugteflaffe, en. Lug⸗ 
teglas, ct, Lugtefrutte, en. Flafte, Glas, 
Krukke, fyldt med vellugtende Sager. 
Cugtenerve, en. Nerven, hvori kugtens 
Sauds har fit Sæde. — lugtlos, ad). 1. 
ſom mangler Lugtens Sands. 2. ſom ikke 
lugter, er uden Lugt (2.) (Moth.) “ Bi for⸗ 

følge dem medené be leve, og kaſte efter 
deres Dsd, nogle lugtloſe Blomſter paa 
dere Grav.” Nahbet. ” 

ugte, v.a. og.n.1. [IJol. lykta.] 1. 
v. a. fornemme v. Lugtens Sande, gien⸗ 
nem Næfen. ”Man lugter noget ſtarpt, og 
fornemmer at det er Krud.” Sporon. At 
ugte Roſens Vellugt. Man fan lugte 
Vuͤdtet over hele Huſet. 2, intrans. trætte 

Lugt t. fig. At lugtet, en Blomſt. At-lugte 
paa Kiodet om det er friſtt. 3. v. n. give 
Lugt fra fig. Her Tugter godt, ilde. Han 
higter af Hovedvand, af Tobak. Det lugs 
ter efter Tioere. Ogſaa absol. for: lugte 
ilde, finte, Kiodet er faa gammelt, at def 
lugter. — Lugteredffab, et, det Organ, 
fom er Gædet for Lugtens Sands. 

Lutte, et. (pl. = Ve fiel ben.) 1. det, 

vorved noget holdes lukket; Lukkelſe, Laas. 
t giemme noget under Laas og Lukke. 

”De Giendomme, der ikke kunde bevares 
under Lukke, vare ligeſom under Beſtyt⸗ 
telfe af en forborgen Wagt.” Mynſter. 
” San fan ef bryde giennem forte Luffe,” 
Ohlenſchl. (Digte. 1803. &. 40.) 2. et 
afluttet, indelukket Sted. (ſ. Aflukke, In⸗ 
delukke, og Lytte.) Han ſogte i alle fine 
Lufkker og Giemmer. | 

Lutfe, v.a. 1. (man hører ogfaa lufte, 
Iut᷑t.) [Jél.loka. A.G. lucan.] bringe det f. 
en Aabning, fom paſſer til, er beftemt t. at 
fylde ell. tilflutte den. At lukke en Dør, en 
ert et Vindue (det modſ. af aabne, oplutte.) 

lukket Bogn (fm har Deek over; mods 
fat en aaben 8.) En luftet Stol i Kirken. 
— Ordet bruges egentl. meft om Aabninger, 

. me Flid indrettede til at lukkes. Mau figer 
derimod: At ftoppe, tilftoppe et Sul (dog 
gefan: lufte Gierder, eller Gad paa et 

erde.) At lukke en Bog (futfe Bogen i 
eller ſammen.) — Med præpos. far lufte 

676 ulke — Lampe. 

ofte Bemeerkelſen: laaſe. At Iukte ca 
af 3: lukke den i Sans. — At lufte 
een 3: luffe en Dør, ſom har bar 
flaae aaben; eller Inffe den i Laes 
ham. — At luffe for noget 3: giemme 
under Laas. "Man luffer ci for Guld så 
den gyldne Alder.” Weſſel. — At luffe « 
Vindue i (modf. luffe det op.) Éuf Sa 
ven i. — At luffe i Laas 2:' [aafe for 
et, Lut Skabet, Porten i Lacs. — Ek 
uffe cen ind ad Gadederen 3: aabur dr 
for ham. hb) At luffe ca Mar ind 3: id 
begue. At lukke et Stykke ind fra Marin 
til Gave. — At luffe æn inde >: laaſe fe 
ham ſaaledes, at han ci fan fomment. - 
Xt lufte op 3: aabne det, (om var int 
Latte Dinene op; lukke en Det op. ”& 
mon Skabet luftes op og 12”? J. E. Heiberg 
— lutte fig, ophere.at være aaben, fisk 

" fig ſammen. Biomfferne lukke fig. Den 
lukker fin af fig ſelv. Kaalen dbegwader g 
lufte fig. — At lufte fig inde >: iaaſe ds 
ven til Berelſet hvori man ec. — At dt 
til, modſat: at luæfe op. — At lulte ca 
ud, aabne Dgsren f. ham. — At inffe am 
ude 3: lufte, laaſe for ham, ſaaledes & 
han ef fan komme ind. it. holde ude, fø 
dre fra at komme ind. Der bled fat Cog, 
f. at luffe (folde) Folket ude, (jøf. me 
lutfe.) =— Luttelfe, eu. pl.-v. det, væ 
ved noget fan luftes; Laas, Kranz, 
Skodde, m.m. Der er en flet Kuttelfefe 
denne Der. — Lutfen, ing, ct 
1. Gierningen at lukke. Portens Luft, 
2. bet, hvormed noget tiluttes, tilkspsd. 
"Hvis Lutningen for Roret ilke cer 
maa man med Bor tætte den,” Otſied. 

Lulle, v.n.oga.1. figes om den Cm 
ell. Nynnen, hvormed Børn doffes i Cm 
At lulle for et Barn. At lulle ct Sam: 
Gsvn. [Gv. lulla. &. lali.] 
um, adj. bed, meget varm, ude 

brænde. (Moth. Sv. fun, lunten.) De⸗ 
af: Lumhede, en. (lMoth.) = I 
v.n. være hcd, uden dog at være i Ban 
(Colding.) — Hexaf ogſaa: 

mmer, adj. omen tung, tryftran 
Hede, ifær f Luften, En lummer Sai 
Lummert Veir, "Imidlertid blev Deza 
alt mere lummer, Luften mere uflar 4 
tung.” Rahbek. »En brændende BD 
Aande, ſom lægger fig luer og tertteeu 
p. Menneſtets Mynſter. (ud 
vanl. ev Brugen hos Bagg. Er Gid - 
hvis magelige Sedes lumre arme,” Rap 
X. I. 175.) Det ev meget Ummert så. løs 

DE 
efter 
føle! 
efte 
bi 

mervarmt i euften. ”Den lange Gomst 
brændte lummgrvarm,” 6. —2ø 
af: Kummerhtde, Lummemarmne, on. Så 
med fun trykkende Laft. 
. Lumpe, v. 3.4. [£. fumg fø 

haane, foragte; br. fun I det ip 
Bale: Iktke at lade fig bange. mel v 
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Lumpe — Lune. 
- R 

ade fig nedfætte, forringe, foragte, (af 
et Tybſte) ” 
Cumpen, adj. pl. lumpne: flet, ringe, 

karns, nedrig, ſom ikke duer, (d. Sale.) 
zel. lumpinn, sfupidas, ignavus. (ivf. 
et T. Lump og: flere derhen hørende.) 
— LCumpenhed, en. ud. pl. Slethed, Nes 
righed, Skaͤrnagtighed. ”Man tenker for 
edelt, til at kunne nedlade fig til flige 
Lumpenheder.” Rahb. (D. Tilt. IV. 738.) 
É.umre, v.n. 1. [f. lum og lummer.] brus 

jſes a) for at udtrykke en meget ftært beg, 
vis Virkning er meget folelig. En lumrende 
bede. (Colding.) ”Nu Øftenvind vifter m. 
umvrende Varme fra Biergene hele, uftadige 
Raft.” N. Brun. Her er faa hedt, at det 
umrer om Ørene. b) brænde uden af bluffe, 
tden Lue, ſom en tilhyllet Brand. (jvf. 
umbrænde under lum.) »Nu bluſſer op 
jen Ild, ſom lumred under Aften,” C. 
Frimann, (Hagen Adelft.) , 
Cumſt, adj. (Jél. lymskr.] 1. fom har 

mdt Sind, onde Herfigter og er træde i at 
kiule dem. En lumſt Morder. ”Den Lum⸗ 
Fe ſtiuler Henfigter pg Handlinger, allene 
.desviſſere af overrumple og undertryfte.” 
Sporon. funden er lumſt. ”De lumſte 
Zvlin æde Maſten, Be galne løbe udenom.” 
Irdſpr. 2. fom gaaer ud paa, iværffætå 
e& med nedrig Gvig. Ct lumfø Overfald. 
ſt begaae en lumft Handling.“ Fordi fan 
rygted den lumſte DSd.” Ohlenſchl. (Helge.) 
= Fumftbed, en. ud, pl. Beſtaffenhed at 
være lumſt. ' ' 
Lund, en. pl.-e. [Jél. Lundr.] en lis 

sen Skov; en Lyftfiov. ”En Skov ei byt⸗ 
er Kaar m. Lunden, der fin Skik af lærde 
dœnder faaer.” H. Bull. 
Lund, Isl. Lund, Maade; et forældet 

Ird, fom i vort Sprog endnu haves i de 
ammenſatte Adverbier: hvorlunde, ins 
ſenlunde, mangelunde, nogenlunde, 
Cundſtikke (Moth.) eller Lunſtikke, en. 

»l.-r. [Sv. Lunta, Luntsticka. H. Luns. 
Sel. Hlunar , Vognarel. B. S. O.) en 
zernpind, der fættes i Enden af Axelarmen 
or Hiulet, for at holde det paa Axelen. 
Lune, en, pl.-r. (Nogle Nyere bruge Art. 

t. Sit Lune. Rahb. D. T. IL. 732.) [N. 6. 
tune Ze £aune. JIsl. Lund, Gindébevæs 
jelfe.] 1. Sindets Stemning, Sindsforfat⸗ 
ting f.en vis Tid, ffær m. Denfyn f. dené 
idvortes Yttring og dens Foranderlighed v. 
hyſiſte Aarſager. At værei god, i flet Lune 
være vel, ilde til Mode, t. Sinds.) »Jeg 
andt ham ten god Lune,” Moth. ”Min £. 
rifter mig vel ofte t. at laſte.“ P. M. Troiel. 
7 Sat.) Sun har mange Éuner 3: Gærs 
peder, er meget foranderlig. At handle efter 
Luner og Indfald. ”At jeg, din blinde 
Lune t. Behag, ſtal ændre Viisdoms Veie.“ 
Evald, 2. undertiden br. det absol. for: 
wd, oprømt Lune, Munterhed, Vittighed 
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Sune — Luntert. 
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(fumor.) 3 Dag er han i Lune, At ſtrive 
m. te. Gan fortalte det m. megen C. 
== lunefuld, ady. 1. fom har mange fors 
anderlige tuner; vægelfindet, .”Lunefuld 
er den, hvis forflælede Sind fan forſtemmes 
v. den mindſte Paavirken.“ P. E. Miller, 
2, munter, vittig. En lunefuld (humoriſtiſt) 
Forfatter, V. S. O.) nefænger, en. 

den, fom idelig og let falder i ond, mork 
Lune. (8. 8.9.) lunelet, adj. fom 6. 
Sune og Bittighed har faaet en let Form 
cl. Indtleedning. Lunelet Gpøg. ”Lunes 
lette Poefier.” Baggeſen. lunevüis, adv. 
efter Lune, efterſom eens Lune er, Hun er 
luneviis behagelig. (Moth.) ' 

kune, V. A. ſ. under luun. 

"Lunge, en. pl.-r. [ISel. Lunga.] det 
Indvold hos Menneſtet og et ftort Antal 
Dyr, fom ev Aandedragets Redſtab. At 
have ftærfe Lunger. At ryfte eens Luntzer 
;d: bringe een t, at lee, = lungeaandende, 
adj. v. om Dyr, (om aande giennem Lun⸗ 
ge have Lunger t. Aanderedſtab; (i Modſ. 
f. Gr. til: gielleaandende. ungeaare, 
en. A. fom fører Blodet fra Hiettet til 
Lungerne, og tilbage. Lungebetændelfe, 
en. Inflammation, Betændelfe i Lunger⸗ 
ne. Lungekiertel, en, Kiertel i Luns 
gen. Kuhgemos (eller moes), en. ud. 
pl. en vis Ret Mad; d. f. ſ. Finker. Lun 
geprøve, en. Prøve, ſom foretages med 
et dødt Barn, for at erfare, om det har 
levet efter Fodſelen. polſe, en. 
et Slags Polſer, ſtoppede med hakket Suns 
ge, Lever, o. desl. Lungeflag, et. en 
medfødt rodblaa ell. rodbruun Piet i Anfig⸗ 
tet el. pan Kroppen. (Moth.) Lungeſot, 
en. tærende Sygdom i tungere ; Lunge⸗ 
— Cungetæering. - lun df j 
om har angrebne Lunger, har Lungeſot. 
Lungeſyge, en, Lungeſot. 

unfen, adi. pl. ntne. ISv. ljum. (f. 
lum.) 381. blyr. A.S. hleovan, at varme. ] 
fom har en ringe Gradaf Varme, ſom hverken 
er hed ell. kold. (ſ. kuldſlaaet.) Cunken Melk; 
lunfent Band. figurl. foldfindig, ligegyl⸗ 
dig, uden Jver og Varme. At være luns 
ken i VBenſtab, i Kiærlighed, i fine Pligs 
ters Opfyldelfe. ”Man er i at underføge 
Tingene foldfindig og lunken, i af dømme 
overilende eg hidfig.” Kraft, ”Denne Fri⸗ 
hed er ikke givet dem, f. at være lunkne og 
forſommelige i deres Sudetienefte,” Sneed. 
”Weget lunken maatte han være for 
Alt hvad der er ædelt og godt,” Stoud. 
”Saa giar han fun det Nodvendigfte, og 
dette lunkent og flet,” Mynfter. — 
tenhed, en. ud. pl Beſtaffenheden, at vœre 
lunken, faavel egentlig, ſom figurl. ans 
dets É, ”Det er iffe en Virkning af Dorſt⸗ 
bed og Lunkenhed; men af Forfigtighed og 
Nidkicerhed.“ Sneed. ”At fee ham ſtraffet 
for fin Lunkenhed i at opfylde det af ham . 

n⸗Ú 
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- == Luntegang, en. langfom Gang. 

Lunken — Lure. 

givne Befte.” Wandal. ”Roldfindighed bar 
ofte fin Grund £ Indfigt og Redelighed, 
Cuntkenhed gemeenlig i Vankundighed og 
Ubekymring.“ Sporon. — lunkne, v. a. 
ogn.1. blive lunken. ( VB. S. O. Snunarere: 
lunknes.) 2. giore noget lunkent. (J fidſte 
Bemærfelfe anfører Moth ogſaa: at lunke, 
ligeſom dep. at lunkes.) 

1. Lunte, en. pl.-r. [Gv. Lunta.] et 
Stykte Reb, fnoet af løg Hampeblaar, ſom 
bruges iſer t. af antænde Kanoner, Fyr⸗ 
være, 0, desl. At ſtaat tilrede m. brændende 

er. ”Ut lugte Cunten“ a: merke 
hvad Andre have i Ginde, — Lunteboſſe, 
en. forhen brugelige Bøffer, ſom affyres 
des m. Lunte. Lunteſtok, en. Stok, m. 
en Jerngaffel i den ene. Ende, hvorom 
Lunten vindes, for ſaaledes at holde den 
ved Affyringen. 

2, Lunte, en. [ISL Lon, Dphold, Op⸗ 
hør.] et lidet Stykke Vei (ſom er tilbage, 
inden man nager ct Sted.) I Almuefpros 

" get. Dev er endnu en lille Lunte til, En 
Miil og en Lunte. 

Lunte, v. n, 1. (har.) [Sv. lunka.] 
gade laugſomt, nole, være ſeen i fin Gang 
ell. i fit Arbeide, I Kiörſel, 2c. Gan kom⸗ 
mer luntende efter. ”Thi hvorfor ſtal Are 
meen ligge og lunte? ” Holb. (Pol, Kant.) 

n⸗ 

tetrav, en. fagte, jævn Trav. 
CLuntſtikke, en. f. Lundſtikke. 
ure, v.n. oga.1. (har.) IN.S. luren. 

E. lurk. T. launern.)] 1. lytte efter, 
(Sel. nlera.) At lure ved Døren, At lure 
p. hvad Andre tale. Hvad lurer du efter? 
»Paa dette tauſe Sted — hvor Ingen. lyts 
ter, lurer ell. leder.“ J. L. Heib. ( At lytte 
udirykker blot en opmœrkſom Heuvenden af 
Drets Sands til en vis Gienſtand; men 

"den, ſom lurer, lytter i en meer ell. mins 
dre laftværdig Henfigt, og altid hemmeligt; 
ligefom lure ogfaa overhovedet har den 
mere udftrafte Bemærfelfe af hemmelig 
Opmerkſomhed, Oppaſſen.) 2. vente hems 
meligen paå noget, fam man efterftræber, 
tragter efter at opnaae. At lure p. Leilig⸗ 
heden. At lure paa eens Død, Embede. 
»Han længe luret har paa denne koſtbar 
Skat. Hold, (Melampe.) ”Wogt dig for 
Fole, fom lure mindre p. din Snak, end 
p. dit Gods.“ Weſſel. 3, ligge i Baghold 
f. at efterſtrebe, paffe op. Som en Løve 
lurer efter Nov.” Gir. 27. 10. Roverne lurede 
i Skoven p. de Reiſende. Han lurede paa 

ham udenfor Døren for at overfalde fam. 

ud. 

At lure ſig paa een, liſte ſig paa, komme 
bag p. ten. 4, act. befnære, matre, føre 
bag endt. Han lader fig ſkke let lure. Du 
lurer ham ikke. (lav Tale,) =— Kuren, en. 

på. Gierningen af lure. — Luur, en. 
. Kuren; men fun med præp. paai 

Talemaaderne: At ſtaae, ligge, være paa 

678 

Luur. »De havde ſat abgle fm 
efter Sam,” 1 Maccab. 11. ea. 

er mere ſpvenſt 

Lurr — Luttre. 

"fas 
fidder pas. Luur ved Forgaarteae.” Ti. 
10. 8. *»Jeg efter ſtiulte Slæder stf xx 
—— rem. —& Sande ci Sænss. 

al forhindre, bag blomſterprydet Haft 2 
ane paa Luur.“ Samme. — Lurdfr:c 
Lurevraa, en. hemmeligt Sted, boer ms 
—*8 noget. — er, en. 555 ta 
om ſtager p. £aur, ſom lurer Xnt:s 
Tale el. Øferninger,. Lurendruer. er 
en ſnedig, lifig Bedrager. IBemerketſer 
Suighandler, cen, ſom indfmugler og baꝝ 
ler m. forbudne Barer, ed. Barer, brert: 
Tolden er fvegen, anfører Moth; men t2 

end nu brugelig i Darf 

Ydirterd, blor det (efter BrifÅ) set & oͤrter or det (efter te 
anden Dprindelfe.) — Lureri, et. plæ. 
Luren; Speiden; bemmelig u 
Lure, v. n. ſliumre. ſ. Kuur, nedenfor 
kurvet, adj. flet i Klæder, pisita, 

reven; figurl. duge, flet, ufd. Bil 
Larfr, pialtet Klædebon. I Norge: rr, 
en plaltet, flet kleedt Perſon.) 
” Kufke, v. n. og 2. 1. (har.) (jef. Im 
og det Zudffe lauſchen. 1. 1% 
fnlge omtring f. at lure, gage pas ur, 
øge pP. en liſtig Maade af ſpeide dl. 3% 

fritte, At luffe omtriag fom en Syv. I 
luffe om i Merfe. At luffe (folge) fig & 
noget, At luffe af, ſnige fig amſaſd ben. 
(3$L. ludra,) 2. act. At luffe nød 2 
af een, udfritte, fane at vide paa en fi 
Maade. (lav Zale.) | 

Luſlidt, adj. ſ. under u. 
6 t, 8 LA Dua. i meste] *— 

trengeleg, Citharx. (ſorſtieltligt fra Kos. 
—— —ã re fat 
nift, en, (gammelt Ord.) er er. 

Lutheraner, en. pl.-e. Een, fem lø 
kiender fig til den evangeliſt⸗lutherſte Ze. 

Lutherſt, adj. ſom hoter fil, vedbor: 
mer den af Luther reformerede Årifdie 
Religion. Den lütherſte Lære, Menighbed. 
Tvocébetiendelfe, Den cvangeligslutberf: 
Sirfe, Gun ev lutherſt, men hendes Kan) 
catholſt. | 

tter, adj. [X. &. hluter.] ven, vaux, 
ublandet (bare.) bt. ſom adv; eller ufov 
andret i neutr. og uden Bammenliguisge⸗ 
grader; fielden cl, aldrig m. beſtent Id. 
Lan fif fin Betaling t lutter (dare) Sel. 
Vi bevertedes med lutter udføgfe Rette. 
Man fane fun lutter Galv eg Guld. — 
Det er futter Løgn (intet uden Løgn.) j 
lutter Omhu f. Audre glemte Den ſig fl 

e, v. à. 1. renſe, file n, unelie 
hed eler v. freinmede — Xt Bettre Galt 
Siden. ”Du har luttret sf fejer Seb be 
ver luftret.” Pſ. 66. 10, e Gelottet. 
— fig. foredle. Menneftet 9, Slots 
gang. ”Dig ev det tangt, at Føl 

i 
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het forfoundne æidelſer.“ Evald. En reen 
Aurtret Smag. ”Luttret Nydelſe i Haa⸗ 
ks Skaaler Nine rene Sæber ei forfmaae.” 
. Staffeldt. = Luttredigel, ttreovn, 

le SDigel, Ovn, hvori Metaller og Midten. 
ter lutires. — Luttren, Luttring, en. 
e tallers Luttring. 
nud, en. ſ. Lũd. SEE 
Auun, ad. pl. lune. IIsl. Løgn, Lygna, 
noblit. Øv. lugn.] 1. egentl. uden Blæft, 
LATE, beftyttet mod Vind, Veir og Kulde. Et 
grasmt Sted. 3 Skoven er bet luunt. Lune 
tætte, varme) Bærelfer. 2. om Veiret: 
sildt, noget varmt. Hvor Solen finner, er 
et Iuunt. Den lune Veſtenvind. Raar 
Baaren, regnfuld, luun og blid, m. Sydens 
g arme vandrer over Jorden,” F. Guldb. 
Subft. Luun, Stilhed, Rolighed, et ros 
igt Sted, er forældet.) = Luunhed, en. 
1D. pl. Beftaffenheden, at være luun. Der 

ingen C. i diſſe Værelfer, ”Caa falder 
Cagl midt under Somrens KLuunhed ned 
b eiften.” Ohlenſchl. (Balder) — lune, 
v. a.0gn. 1. giore luun, ſtaffe £y. Skoven 
kraner fra denne Kant. »J Hyttens Braa, 
ſom fvagt f. Stormen luner.” Ohlenſchl. 
Det luner et Bærelfe, at hænge Tæpper 
for Dørene. ( Sieldnere neutr. Veiret luner, 
fagtnes. Isl. lygna.) 

Luur, n.s. Luren. (At ſtaae p. Luur.) 
ſ. ovenfor under lure. 

Cuur, en. ud. på. [Isl. Lur, Dorſthed. 
H. hyeren, være dorfk.] et Blund; en 
Slummer, let og fort Sovn. At tage, faae 
fig en Luur; ſom ogfaa i dagl. T. udtryk⸗ 
ckes ved v. n; at lure, (Jel. lura, blunde.) 

Luur, en. (norxſt.) et langt Blæfehorn, 
ſom ifær Hyrderne bruge. At blæfe i Lus 
ren. (f. Lud.) ”Ppsit Lurene ftralde fra 
nærmefte Fielde.” Ohlenſchl. (Den ſedvanl. 
pl. er ellers 8 

Cuus, en. pl. d. f. [IItl.og A.S. Lus.] 
en talrig Slægt af uvingede Inſecter, der 
findes paa de flefte Dyt. (Pediculus.) At 
Erybe (om en £. paa en Ticreſpaan, gage 
yderlig langſomt. = Lufefalve, en. 6. fom 
bruges mod kuus. -Lufeffurv, et, Skurv 
i Hovedet, hvori kLuus fætte fig. Luſe⸗ 
yge, en. Sygdom hos Menneſter, hvorved 
uus avles I ftor Mængde. ; Lufetoro, 

et. f. Pialtetoro. — luſe, v.a. pille Luus 
af. — lufer, adj. fald af Luus. 
Luv, en. (Somandsord.) Den Side 

Vinden kommer fra (ogſaa Luvfide.) 
J Sammenſetninger om Tougværf og 
Dele af Skibet, ſom ere paa denne Side, 
f. Er. Luvbrafer, Luvvant, 2c. Skibet vins 
der i Luven, naar det v. Krydsning nærs 
mer fig mere og mere det, fom er til Luv⸗ 
art, — Deraf Talemaaden: At tage Lus 
ven fra cen ad: overgaae ham, eller blive 
mægtigere, mere formaaende, end han, 
Civf. det Don. luuw og lyj = Luvart, 
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bruges om Skibet i ſamme Bemeerkelſe 
ſom £uv, og modfat Læ el. Læfiden. 
Læ, til Luvart. ”ZTil Luvart vendte fig 
den Mand.” Weſſel. (GÉrifter. 1787. IL. 86.) 
— hwe, v.n.1. at ſtikke i Vinden med et. 
Skib, holde v. Krydéning Skibet mere ind 

ieller imod Vinden. (Ogfaa: luffe.) At 
luve op til Vinden, arbeide fig ved Kryds⸗ 
ning op til Vinden, (Et Skib, der ſeiler 
godt ved Vinden, ikke hav megen Afdrift, 
kaldes: en god Luvholder; og denne Ski⸗ 
bets Egenſtab: Luvholdning.) ”Gtibets 
Luvholdning, naar det tvod fer fig op imod 
Vinden,” Malling over Gerner, S. 17. 19, 

Kur, en. f. Los. [X. S. Lox. N. 6. 
Loſs. T. Luchs.J Derimod bruges Lur 
i dagh T. om en liftig, ſnedig, falſt Pers 
fon, fom man maa tage fig i Bare for. 
Luxus, en. ud; pl. [Cat. Luxus.] Ypig⸗ 

hed, Overdaadighed, Bekoſtning, anvendt p. 
det Undverlige, det Ovetflodige, det Prægs 
tige og Glimrende. - (jvf. Overdaadighed, 

ppighed, Odſelhed.) Luxus er hvad der 
overfliger Nodisrft. ”Overdaadighed ér 
det Modfatte af Tarvelighed, Lurus af 
Nodtorft. Hlin medfører ungeuige Bekoſt⸗ 

ner, de Lyd fra Gud?” Bagg. 

ninger, denne uundgaaelige.“ Y. E. Muller. 
y, et. ud. pl. (jvf. Læ.) Skiul, Skierm 

imod Luftens og Veirets Umildhed ell. ube⸗ 
hagelige Bitkying. [LI. S. hleovan, ops 
varme. Hleou-stede, et luunt, varmt 
Sted.] At ſege Ly mod Regnen, mod de 
brændende Solſtraaler. Der ere vi i Ly 
for Uveiret. »gJ Lovets Ly de tufind Ste⸗ 
der, ſom var din Fryd i Eenſomhed.“ J. 
Smidth. ”Og under Nattens Vinger Ly mod 
Kummer,” F. Gulda Digte. 1803. I. 270.) 

1. Lyd, en. Farve. ſIsl. Litr.] f. Lod, 
At fælde Lyd 5: blegne. (P. Syv.) AN 

2. Éyd, en. (pl. Lyd forefommer i 
Strifter, neppe i É atefproget. yde have 
nogle Nyere brugt.) [Iel Hlidd, T.Laut] 
1. den Ryſtning af Luften, ſom virker paa 
Horeredſtaberne og faaledes fornemme v, 
Hoxelſen. En fagte, Kær, grov, fiin Lyd. 
Lyden af en Klokke, af en Biælde, Man 
fan ikke høre Lyd f. ham (om den Stoi⸗ 
ende.) ”O hørte J de underfulde Stem⸗ 

: Forſtiel⸗ 
lige Navne p. Lyden efter dens Beſtaf⸗ 
fenhet ere: Brag, Skrald, Knald, Bul⸗ 
er, Dump, Pladſt, Knæk, Brol, Skrig, 

Stemme, Roſt, Klang, Tone, o. fi (jvf. 
bl. a. Xlan , Tone.) 449 er alt det, 
fom heres; Klang er en varende eyd. — 
Naar man ſlager p. et Bræt; ell. et Stykke 
Zræ, faaer man en Lyd; men flaaer man 
aa en Klokke, da følger baade Lyd og 
lang,” Sporon. 2. Taushed / Stilhed 

hos Andre, for af een fom vil tale, fan 
blive hørt; Tilladelfe til at lade fin Roſt 
høres, ”Kongen begicrede Lyd af Almuen.” 
X. 6, Vedel, Giv Lyd! (var ſtille.) Folket 

aa 
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Lyd — Lyde. 

gav Lyd. At flade Lyd, faaet. Lyd: give 
Tegn til Stilhed. At lifte K. imellem to 
(ſom fisie, klamres) 2: bringe dem til at 
være ftille. (Næften forældet.) "Da vinked 
med fin hvide Haand til Lyd hun flar.” 
Ohlenſchl. (Balder. 192.) Heraf det fors 
ældede Ulyd a: Stei, Bulder. = Lyds 
bølge, en. i Naturlæren: ten bølgende 
(glitrende) Bevægelfe fom en Lyd frembrin⸗ 
ger i Luften, og giennem hvilfen den forplan⸗ 

Seel, en. entelt Beſtanddeel, hvori en ſam⸗ 
menſat eyd fan oplefed. De Lyddele, hvors 
af et Ord beftaaer,  Lydhul, et. Hul ell. 
Xabning, hvorigiennem en eyd høres; f. Ex. 
p. Klokketaarne, el. paa Sangbunden i et 
Inſtrument. lydhor (ell. lydhorende), 
adj. ſom horer let og noie. (modſ. tungs 
her.) Lydherighed, en. den Egenftab, 
at være Inydhør. . Lydlængde, en. den 
&ldslængde, hvori en Lyd varer; o 
Syroglæren den forſtiellige Varighed I Zos 
neholdet v. Stavelſer. Vocalernes Lyd⸗ 
længde.” Dahl. ydlere, en. den Deel af 
Maturlæren, der handler om Lyden og dené 
Frembringelfe. (Atuftif.)  lydles, adj. (3. 
liodlaus.) ſom ingen Lyd har ef. fan frem⸗ 

bringe; maallss, klanglos. Lodſtrift, 
en. Skrift, ſom udtrykker de enkelte Lyds 
dele, hvoraf ethvert Ord beſtager. (Dahl. 
Phonetiſt Skrift. I Modſ. til Tanteffrifr, 
Billedſtrift, ideologi Skrift. (Hierogly— 
pher.)  Lydfprog, et. Sprog, ſom ans 
"vender en Sapiling af articulerede Lyd til 
at betegne Foreſtillinger; Taleſprog. (Myn⸗ 
fter. Modfat: Tegnſprog, Geberdeſprog.) 
Lydfvingning, en. I NMaturlæren: den fvins 
gende Bevægelfe I ef tonende Legeme, hvor⸗ 
ved £yd frembringes, Lydtegn, et. 1. 
Skrifttegn, fom bemærker en vis enkelt Lyd 
i Talen, f. Cr, Bogſtaver; Tonetegn i Mufis 
ken; Node. 2. færd. Tegn over Ord, ſom 
tiltiendegive deres Udtale og Tonehold; Ac⸗ 

cent. = lydelig, adj. ſom godt fan høres. 
Wed lydelig Roſt. adv. lydelitzen og lydes 
ligt, Han talte lpdeligt f. alt Folket. — 
lydt, adv. med hsi Lyd el. Roſt, lydeli⸗ 
gen. (kf: overlydt.) ”Gelv mindfte Bølge 

- hørtes lydt at trille.” F. Guldb. Cyodt gien⸗ 
nemſtingre Storm og Torden,” Baggeſen. 
me" Lyde, v. n. led, lydt (ſieldnere lydet.) 

f. p., høres. ”giig en Gvælving, uden 
Sands og tom, den tenker ikke, men den 

- lyder,” Todg. ”"Da jeg er bleven en lydende 
Malm ell. en klingende Biclde,” 1 Cor. 13.1. 
Hornet lyder ſmukt i Skoven. Tordenen 
lyder ſterkeſt blandt Biergene. Hvorledes 
lyder denne Melodie? 2. uegentl. inde⸗ 
holde (viffe Dred, Udtryt), hane t. Indhold 
og Mening (om Tale og Skrift.) Gaales 
des lyde Ordene, lød hans Tale, Paſſet 
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lydan. Jel. hlidda.] 1.givedyd, 
(lade en Lyd, Roſt, Stemme, Klang, o. 

yde. 

Lydelſe (Ord Sad bol.) ”Cfter Sc> 

Lyde, v.n. 1. [Jél. blyda. ]åere 
høre efter, lytte. At lyde pas Fug 
(ev næften forældet, undtagen i 
get.) f. lytte. 

3. Lyde, v.a. (intrans.) led, bark 
[ISL Klyda.] indrette fine Gierninger e 
eens Billie, adlyde. [Iraperf. £ ad 
lydde. Efterdi dun lydde din fu 
Maft.” 1 Mofeb. 3. 17. baade £ Bit. 155 
og ide nyeſte Bibeloverſ. Det fan 
tes, at den pasfive Form ikke er brugcig 
og partic. lydt freldent.] At lyde fæ | 
Forældre. ”Gaafnart man felv vil Fr, 

i maa man til Bederlag en Anden lyde” 
Bagg. De negtede at lyde (adinde) Ser 
gens Befaltng. fan vilde ikke lpde 2 
Raad. *Da lyde ogſaa betyder at ben 
efter, br. dette Ord helſt, hoor tillige fa 
tages Henſyn til, at noget bliver ber 
Adlyde br. ſnarere, naar den ſtyrende Bu 
tiftfendegives v, andre, end hørlige Tegs. 
Måler. (jvf. lyſtre, efterkomme.) = lår, 
ad). ſom villigen adlyder hvad Der defalti. 

rfom. Af være fine Forældre lydig. Ls: 
ige Unberfaatter, 8 lee ere lyd⸗ 

antig. "Det elſtte Sand, ſom før Hdegtige 
* ans Bink.“ H. Bud.) Edighed. 
en. ud. pl. den Egenſtab, villigen at ir, 
at være lydt . hd forbre i. 1 * 

ungen Xy er ingen ighed. 
Baſth. At 9 C. mad fovene, mod fis: 
Forældre. ”Den Stat, vor ighed fi 
velebringes v. ſlaviſt Frygt.“ Sampmars. 
»Ikke med Gienſtridighed, men med villig 
Lydighed og Loft.” Mynfter. Cjof. gerig: 
hed.) ”Lydighed beſtager egenttig den, 
at Nogen udretfter en Andens Befaling; 
serighed deri, at han vil udrette ts.” 
Sporon. — Lydbiffop, en. pl.-per. (FL 
Lydbiskup.] en Biffop, der ſtager under 
en Erkebiſp cl. en anden Bifkop. ,Episto- 
pus suffraganeus. (Suhm.) 

Lyde, en, pl.-r, [S6L Lyti. i 1, egertl. 

Stade, Men, phyfſt Feil. Gan natlig 
yde. Heſten ev uden Lyde, »Der vat 

ingen Lyde paa ham, fra hans Fodfaale 
indtil hans Hovediffe.” 2 Sem. 14. 3. 
(Danffe. Bid. af 1550.) "En ce 2 
(feilagtig) Beftaffenbed hos eft eft 
eller Dyr, ſom vælter Mishåg. — Af de 
Udtryk, fom betegne Feil hes Merncet, 
medfører Kaſt det ſtorſte Mishag, Åvde 
det mindſte.“ Måler. 2. moralfe Fell, UR. 
At opregne cené Dyder og Søge 
ev en ond Lyde p. et Menneſte. 20. 3 
Da haver jeg befundet nogle 
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… fybte— bytte. 

nig, fom dare aabenbare f. Alles Xafyn.” 
B. Zhott, ”Zufind nye byder fortrængte 
e medffabte gamle Dyder.” Storm. ”Feg 
onger ikke — min Naftes Feil og min 
Raboes Lyder,” Bagg. — lodefri, adj, 
om er uden Lyde, feilfri. ”Hver Dyd er 
ydofri til Prøvens Oieblik.“ Rahb. lys 
ſefuld, ad). fom har mange Luder, fell⸗ 
uld.  lydeles ell. lydeslos, adj. uden 
lyde, uden Fell cd. Stade; heel og holden. 
Saan ſtal Ipdesleft hlemfomme.” D. Lov. 
Ogſaa: Fydeles? ”Dog lydelefe før de 
vare for hans Die.” Arreboe. Her. 226.) 
»Et heelt og lydeleft Legeme.” O. Guldb. 
B. Hiſt. 1. 288. 
4. Lyde, v. a. 1. (partie. Iydet og Iydt.) 

Isl.lyun.] vanſtabe, ſtemme; tilfelclLyde, 
aare. »Vorder Mands femmer lydet.” 
D. Lov. — Deraf: lemlydt, lemlæftet, og 
neenlydt, ſom har ſamme Bemerkelſe. 
Lyer, v.n.1. give Ly, ſtierme f. Bind 

sg Beir. Skoven lyer f. buſet. (8. 6.0. 
teldent.) ' s 
Lygte, en. pl.-r. [Jsl. Lykt.] et Red⸗ 

fab, forſynet m. Slag, tyndt Horn eller 
anden giennemfigtig Materie, hvorved Lys 
jet cer den brændende Voege vogtes mod 
eufttrek, uden at kysningen hindres. ” At 
lyſe cen hiem m. en £. En Gadelygte, 
Haandlytte, Staldlygte, Hornlygte. = 
Cygtearm, en. krum Stang, hvorpaa en 
e. er feſtet. glas, et. Glas til 
at fætte i en Lygte, Lygtelys, et. fort 
Syg, fom bruges I Lygter. £ ygtelyss 
ning, en. Oplysning ved tændte Lygter, 
.ygtemager,.en. den, fom gior £. yg⸗ 
temand, en. et Ildmeteor, liig en blaalig, 
bevægelig Lue, der undertiden fees i Mos 
fer og fide Enge. (ſ. Deirlys,) ”Gt blot 
Veirlys, en fimpel Lygtemand er det dog 
neppe.” Bagg. (Labyr. II. 291.) »Dens 
rene Lys ev ingen Lygtemand, fom leder 
vild.” Ohlenſchi. ygtepæl, en. Pæl 
el. Stang, hvorpaa Gadelygter fæftes ell. 
ophænges. Cogteſkaͤt, en. Skat, fom 
betales til Vedligeholdelfen af offentlige 
Gadelygter.  Lygteffin, et, Skinnet af 
en£.  Lygtefvend, en. den, ſom bærer 
Lygten for en anden. (Colding.) J 

1. Lytte eller Cote, en. pl.-vr. [af v. 
lutfe.] en indhegnet Mark, Bang, Toft; 
et Indelukke. AS Norge : Lyſtgaard uden 
for en Stad.) ””Gaardens Skovspart, ell. 
Have og Lytte,” D. £ov, 3. 13. 21. 

2. Lytte, en. pl.-r. en Knude, ſom 
letl loſes, Dragknude. (modſ. Saardknude.) 

3. Cytfe, en. ud. pl. ISci. Lucka.] 1. 
Held, heldig Tiülſtikkelſe cl. Skiebne; hel⸗ 
dig Forening af ſaadanne Tilfælde og Om⸗ 
ftændigheder, der ei ftaae i vor Magt, og 
hvorved det attraaede Gode, det, vi holde 
for-ønfteligt, opnaaeé, eler det Onde afs» 
vœrges. ”Der horer Lytte til at blive rig 
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Lykke — Lykkerig. 

uden Arbeide og Strebſomheb.“ Sporon. 
"mange har faaet for meget af Lykken; 
men Ingen har faaet nok.“ (Eller: »Lyk⸗ 
Ten har meget til Mange, og not til In⸗ 
gen”) Ordfpr: At have Lyffen med fig, 
have L. i noget. (jvf. ʒeld.) "Et Foreta⸗ 
endes heldige Udfald betragtes med Fole 
om en Lykke, fordi Mennejtene fielden blot 
v. egen Kraft fan bevirke, at deres Onſter op⸗ 
fyldes.Muͤller. Lykkens Gaver. At frifte 
LCykken, forføge fin. £. At onſte cen til £. 
Lytte p. Reiſen! Til 
Guus! 2. hetdigt Tilfælde, Held i et ens 
felt Tilfælde. (f. Lykketræf.) Det var hans 
C. at Planten holdt. Det var en flor £. 
at han ikke flog fig ihiel ved dette Fald. 
Lykken var bedre, end Forftanden. Til 
Lytte, luftteligviis. Til LyFFe (cl. til af 
£.) var han endnu ikke reiſt. Paa £. og 
Fromme 3: p, Slump, uden Plan <l. Ves 
regning af tet, der kan ſtee. 3. Indbegreb 
af de Omftændigheder, ſom udgisre og 
fremme eens Bel ell. Belfærd, ſaavel ind⸗ 
vortes, ſom udvortes; Medgang. (jvf. Lyk⸗ 
— »Siden man har begyndt at 
ætte tyffalighed allene i det Udvortes, og 
derfor at falde al timelig Velfærd Lytte,” 
Sneed. At være sené i Lytte og lilytte. 
Lytte cl. Lykken har giort ham overmos 
dig. Det, vi holde for Ulytfe, bliver tidt 
vor C. At giere Lytte 3: faae Held, blive 
udvortes iykkelig, fættes i heldige Dmftæns 
digheder. »Hvad Lytfe har en Dyd vel 
giort, ſom m. beffedne Miner fremſtilled 
fig?” Storm, At giore fin Lykke v. Gif⸗ 
termaal, v. Handel. At fætte fin hoieſte L. 
Å noget (3: anfee det for.) At have en tynd 
(liden) £. 4. Lykken (iſcer med beſt. Art.), 
bruges ofte for Skiebnen (ben heldige 
Etiebng Foriuna.) Alle ſoge Lykken; faa 
finde den, ”Det er fædvanligt af betragte 
Lytfen, der jo faa ofte beføger den So⸗ 
vende, fom en Perfon.” Måler. Kykken 
ev ham gunſtig. Lytfen er uſtadig. Den 
uftatige É. ”Den blinde Lytte føler tidt 
en Faffer.” G. Blicher. At ſidde i £ kkens 

Stisd. (f. ovenfor No. 1.) = Lyffeboble, 
en. figurl. om forgængelig Lyffe cl. haſtigt 
eykkeſtifte.“ Hvor er J, Livets falſte Ky 
Febobler?” Foerſom. kredrukken, 
adj. v. overvældet, ell. ligeſoin berufet af 
en alt f. for ell. brubfelig EvEte, (Bording. 
11.450.) ”Det lyktkedrukne Folk dem Rrar 
opoffre vil,” R. Brun. grefrift et. 

BoveftvÉte, driſtigt Foretagende. Lyk⸗ 
efriſter, en. den, ſom fri ev, ſom driftig 

prøver Lykten; en Vovehals. Lyttehiul, 
et, det Hiul, hvoraf Lotterienummere uds 
trækkes.Nogle af de mange Familier, ſom 
dette Lykkehiul har giort ulykſalige.“ Rahb. 
(D. Til. VI. 455.) 
eykkefriſter. lykrerig, adj. fom har mes 
get Held, er meget lykkelig. (Kingo.) Er 

Lytte med dit nye ” 

Lykkejager, en. 

N 



Lykterig — Lykſalis. 

Han ſaa lykkerig, ſom han fig del tør 
vove.” — Lykkeſtifte, et. Om⸗ 

" ftiftning af Lokken, af Held til Uheld, ell. 
omvendt, CLykkeſtud, et. d. f. f. Slum⸗ 
effud. figurl. Glumpelntfe. (V. S. O.) 

kkeſpil, et. Spil, hvori Udfaldet allene, 
ell. neeſten allene beroer p. Tilfældet; Vo⸗ 
veſpil. LCyktkeſpiller, en. den, ſom er 
hengiven til kykkeſpil. Eykkeſpring, et. 
ſigurl. en meget pludfelig ell. haſtig Bytte. 
”Ove vil misunde' ham vakeiers Lytfes 
fpring?” P. M. Troiel. Exykkeſtierne, 
en. Stierne, ſom varsler om eykke. »See 
Julens ſtore Cykkeſtierne.“ J. £. Heiberg. 
(Julefpeg. 34.)“Hvad i eyſet Lykkeſtier⸗ 
nen, Diamanten er i Guldet,” Samme. 
(Driftig vovet !c. S. 115.) Lytferræf. 
et. heldigt Tilfælde, Slumpelykke. At lade 
det kommne an paa et £. ”Om Tingenes 
tuſindſlage forundtrlige Stitfelfer — ere 
blevne v. et Lykketraf, v. døde og blinde 
Kræfter.” Mynſter. ”Vil man betegne, at 
noget vigtigere er truffet ind efter Ønfte, 
da taler man om Lykretraf.“ Måler. (jvf. 
Slumpelykke.) Lytlevarfel, et. V. om 
en foreftaaende eykke. —— Sophocl.) 

LCoxttelig, adj. .1. ſom har Lytfe, har 
Syften. m. fig, ev i Befiddelfe af det, ſom 
regnes til Lykfe, til indvortes ed. udvortes 
Velfærd; it. fom hører til, er grundet i 
en ſaadan Tilſtand. Et lykkeligt Menneſte. 
San har altid været lykkelig t fin Stand. 
At være lyffelig i fit Huus, i fin Familie, 
være huusiig lyttelig. At giore cer lykkelig. 
En lykkelig Skiebne, Ungdom, Opdragelſe. 
jvf. ykſalig.) 2. ſom er heldig I fine Be⸗ 
ræbelfer; ſom opnaager et godt, onſteligt 

udfald paa det; der ganſte, eller for den 
ftørfte Deel berder p. Tilfælde. og Skiebne; 
it. (object.) ſom medfører, brirø Held. 
At være lykkelig i Spil, En lykkeig Spils 
ler, Elſter. Gt lykkeligt Udfald. At angle 
gen en lykkeli eiſe. Denne Maler er 
lykkelig (heldig) I at træffe; — (Som ofteft 
bruges heldig om Vet, fom hører t. udvor⸗ 
tes eykke, og lykkelig mere om Menneſtets L 
indre, aandelige Vel.) jvf. lykſalig. — 
Jytte: viis, adv. paa en lykkelig Maade, 
til evkte. — — 
Cyrres, v. dep. Iyttedes. [Joel.lucka⸗. 
T. glucten.] have god Fremgang og 
heldig Udgang; falde heldigt uds have Held 
til, Sfiendt det er lykkedes mig tilforn, 
vilde bet ikke lykkes denne Sang. Det 
lyftedes ham, at faae hende overtalt. Fis 
ſteriet vil ikke lykkes i Aar. ”Om Herren 
havde. ladet hans Neife lykkes, eller ci.” 
1 Mofeb. 24. 21, ”&aa byggede de, og det 
lytTedes for dem.” 2 Kren. 14.7. - 

L.ytfalig, adj. ſom nyder, eller giver, 
er forbunden m. en hol Grad af indvortes 
enlfe (i Bemærfelfen 3.) Priis ingen lyk⸗ 
ſalig for:hans Endeligt. ”Lytfalig er den 

- 

"Sm 

68 . 

.fter.… Deraf: 

n 

Lykſalig — spa. 

"stand, font Har en ged Saft.” Gir, 3. 1. 
aligt tiv. (”Lyltedigt falde x 

(iſer) det, fom ce godt formedelft de beo 
nied forbundne Omftændigheder; Iytſcks 
det, fom er godt formedelſt fix Natar" 
Sporon.) ”Lytfeligt faldes Menneſtet 
Henſeende til udvortes Goder; men lvøj= 
lig prifes man allene i Denferni« ti de 
m vorteg re nen — Goscfis: 

od, $ ingen ig. for dbeti 
Endeligt fommer.” Gir, 11. 3%, ”f rt. 
lig ev den, ſom foler fuldfommer Fis 
freddhed, fordi (alle) hané udvortes F:> 
hold ere overcensſtemmende med bat⸗ 
Onſter.“ 8 be — Zu i ror, 
v.2.3, giore lykſalig, meget lokkelig, Bicai: 
Lykſalighed. (Baſtholm. —— "Zi: 
hvad: der af. udvortes Ting ſtal lylfslis 
giere Menneſtet, maa ligge foran hem i 
en vis Afſtand.“ Bagg. ”Hvor ofte Kiærtiz 
hed har lykſaliggiort vor ZTilværelfe,” Mes: 

vkfaliggiorelfe, em. — 
neſtets Lylfaliggiorelfe udtrævede Batz: 
vært og overnaturlige Birfninger.” Gad. 
— Lytjalighed, en. ud. pl. Tiltander, Bo 
ſtaffenheden at være lytſalig; en fuldeadt 
eykte. (I dagl. Tale ofte for: tefte, Au 
delfe, Slæde. Deri fætter han fin bøtcke 

ze) — Frytfalighedsdrift, en. matudis 
Drift hos Menneſtet til af føge en TZilva⸗ 
velfe, hvori det føler fig lykteſigt. Lykjſe⸗ 
lighedsdriften, parret m. Fornuft," Heris. 
Lytfalighedslære, en. Lære, hvis Formaal 
er Leyftfalighed; færd. en philefopbil Pære dd. 
et Syſtem, hvorfor Ideen om Lytte, erÉfas 
lighed, jordiſt Nydelſe, og Streber efter 
ſamme, er lagt t, Grund. (Fudcemonisme.) 

SyFonfte, v. d. 1. st nyerecCid af det 
Tydſte overført Ord, for: anſte cca ul 
Sytfe; bevidne Deeltagelfe £ ceng Ente. 
Hvoraf: Cykonſtning, en. pl. —er. De 
lobe omfring, ligeſom Curopæerdep, Ant: 
aarsdagen, og plage hverandre med Lyt 
onſtninger.“ Schytte. (Indv. Reg. IV. 23.) 

yn, et. pl. d. ſ. (Sv. Lj 
i 9* andé 2 S i » 

Glimtet af den elektriſke Udladetug, fore 
gager forud for Tordenen. Det ene 
fulgte haftig paa def andet. Meb Lønets 
Haftighed. "Derfra ſtyrtede je mm. Løncdis 
Fart. igiennem tykt Morte.“ en. 
N. Klim. "For den,” der elſter fyftelig, 
flyve Dag og Aar med Lynets Binge.” 
Rahbek. — Lynafleder, ens Sudretniss, 
hvorved Lynilden, naar den flager nit, 
ledes til et viſt Punkt, og ſaalcdes Sortle: 
des fra Gienſtanden, ſom en samme. 
(Tordenleder. nblit et, Raurl. et 
hurtigt og ildfuldt BUE *Heften au ove 
lyttende Hob udfender gt L: mt, Geri. 
Cynblus, et, Gt færk, ligsfom de 
evnafime i —— 
— —— — * 

Et lyt 

Ljangeld. 31. 
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2yn— £yng, 

ns Strom m. Lynflugt fler,” Thaarup. 
pnglint, et. d. f. f. Lyn. ynild, en. 
pl. d. ſ. ſ. Lyn, men bruges om Phæs 
menet, Luftens eleftride udladning, i 
t Sele; ligeſom Lyn meſt om den enfslte 
irkning af ſamme. 
en faae ikke Lynilden. (Et ſterkt Lyn 
.Lynglimt. Lynſlag, et. Virknin⸗ 
n af at Synilden flaaer ned. At dræbes 
et C. flagen, adj. v. truffet af 
mild. figurl. Gan ftod ſom lynflager af 
fræf., »Han blev ſom lynflagen v. dette 
ventede Brev.” Rahb. lynſnar, adj. 
iſtig ſom Lynet, overordentlig haſtig. 
Bor lynſnare Giennemfart.” Bagg. (La⸗ 
ye. II. 375.) ”Men Frygten dræbes af 
ins Sandſer, og nar iler han ders 
nm.” Samme. ”Og flyder Kiolen lynſnar 
—S Stum,” unten * 
vynſnaxhed, en. vverordent aſtighed. 
Den ——* og £ —*2 hvormed 
an p. førfte Vink blev opvartet,” Bagg. 
tabyr, II. 260) Lynfteaale, en. Lynets 
nlige Skikkelſe, hvori det, liig en Straale, 
irer ud af den elektriſte Sky. 
Lyne, v. n. impers. 1. har. [IIol. lioma, 

Inne, ftraale,] om Lynildens Udladning 
Tordenveir. Det lyner flærtt i Øften. 
gurl. Et Par lynende (ſtraalende, funk⸗ 
ende) Dine. I dagl. 2. At.lyne og tordné 
: bande og ſtœnde med opbragt Sind. 
Poet. forefommer det ſom v. act, Mit 
sværd ſtal lyne Stræf, min Roſt ſtal 
ordne Fare.” Evald.* Lynen, en. ud. Ek: 
Lyng, en. nd. pl. IIsl. Ling.] En 

auteflægt; ifær: almindelig &yng (Erica 
ulgaris), dev er en meget udbredt Plante 
Hede⸗Egnene, eller'i udyrfet, ringe og 
andig Jord. (Bruges ſom collect. lige⸗ 
om: Øræs.) At ftære Lyng, brænde 
Lyng, tætfe med Lyng. Kyngen vorer 
Sandbund. = ÉLyngart, en. En enkelt 
Irt af Lyngens Planteflægt. + Lyngs 
vatte, gbanke, en. En med Lyng bes 
sorgen Bauke. nøyfoder, et. afffaas 
en Lyng, fom i Fodertrang giver Kreature. 
Lynggræsning, en. Grætning p. Lynghe⸗ 
ser Lyngbede, en, Hedeſord, udyrket 
Egn, fom er overgroet m. Syng. Lyng: 
jord, en. 3. hvori Lyng vorer ell. trives. 
Thaers Landoecon. af Drewſen. III. 6. 
I11.) »Fugtig Lyngjord.” Hornemann. 
Lyngknippe, et. afifaaren [Lyng bunden 
Knippe. 
den af Lyng. Lynglee, en. Lee eller 
Segl, til at ſtere Lyng med. yngorm, 
en. Hugorm, Staalorm. ”Helten faldt — 
ſom en Lilie for Lyngormens Tænder.” 
Fvald.  Lyngflæt, en. Gierningen. at 
flaae Lyng uf. en See. Lyngfpade, en. 
Spade af en vis Dannelfe, til at Riffe 
Hedetsrv el. Lyngterv. Kkyngvibe, en. 
en Geil, Brokfugi. (WMoth.) - - 

i 
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Vi hørte Tordenen, 

yngtojt, en. Feiekoſt, bun⸗ 

” Lyre, en. (Lat. Lyra,) f. Lire 
Lre, en. pl.-r. (ISL. Liori.) Lyshul 

eler Røghul i Taget. (Moth; forældet, 
men brugeligt I Iylland.) 

Lys, adj. [Jel. lids.] 1. ſom har £vé, 
oplyſt, klar; cd. fom giver Lys, lyſende; 
det modſ. af mørk, Et lyft Legeme, Gæs 
velfe. En lys Aften (om Sommeren, eller 
v. Maaneftin.) Det' begynder at blive lyft 
(det dager.) Ved hol lys Dag. — At gisre 
lyſt, figurl. giore ryddeligt, vortrydde hvad 
der er cen til Hinder, 'Du glor lyft hvor 
bu farer frem.” Vedel. 2. om Farver: 
fom modtager og tiltræffer cl. binder en 
betydelig Deel Lysftof. Årfe Farver. Toiet 
ev slyft i Bunden med morke Blomßer, 
—8 at Ni p. blok —* 
yſeblaa, yſebruun, egron, lyfergd, 
d. ſ. v., I Modfætn. til morkeblaa, morke⸗ 
bruun, 2c. 3. ſfigurl. om Sicelen og Sice⸗ 
leevnerne: dyrket, dannet, aem t. at fatte, 

Et lyft Hoved. fom bar klare Begreber, 
En lys Forſtand. Lyfe (klare) Foreſtillin⸗ 

C. 1. = lysduntel, adj. ger. (f. Fler, 
et i Konſtſproget indført Ord (Fr. clair- 
obscur.) til at betegne den umærfelige 
Overgang fra Lys til Sfugge i et Maleri 
(det Lyodunkle.) lysfarvet, adj. fom 
har en lys Farve. (f. lys, 2.) lyshaa⸗ 
ret, adj. ſom har guult, guulbruunt eller 
lyſebruunt Haar. lysvaatzen, adj. gauſte 
vaagen, fuldfommen aarvaagen. ”Gnarf 
troede jeg, at jeg dromte, uagtet jeg var 
lysvaag .” Baggeſen. N. Klim. lys⸗ 
øiet, adj. Tom har lyſe, lysfarvede Dine. 

Lys, et. IIsl. Lids.] 1. ud. pli den ' 
Virkning p. Ølet og Synet, fom frembrin⸗ 
get ved Lysſtoffet, og hvorved vi fættes i 
tand til m. meer ell. mindre Klarhed at 
fec de udvortes Gienſtande. Dagens Lys. 
Sollyſet, Maanelyſet. ”Gud ſagde: vorde 
Lys, og der blev, Lys.” 1 Moſeb. 1.3. Lys 
kk (Skinnet) af en Lampe. — figurl. Klars 
ed, Oplysning, Sandhed, rigtig Indfigt. 

Underrerning. ”LCys er Gift f. merfe Sice⸗ 
le” 6. Blicher. (Sautaſtene. S. 23.) At 
faat Kys i en Gag. Der gif et £. op for 
mig. At bringe noget for. Cyſet (gisre def 
beflendt.) == Deraf: Lysglimt, et. enkelt 
iyſende Slimt. ”De tænte fig famme ſom 
enkelte Lysglimt i 'en langvarig Nat.” 
Howitz. Lyshul, et. Hul, Aabning, 
hvorigiennem Lyfet falderind,  Lystugle, 
en. En lyſende Materie, i Sfitfelfe af en 
Kugle; ſom viſer fig i Luften, cd. tilbere⸗ 
des v. Fyrverk og faftes i Veiret. Lys⸗ 
"myg, en. et Navn p. den almindel. Myg. 
(Culex pipiens. Kysrand, en. oplyſt 
Rand om et morkt Legeme, Maanens Lys⸗ 
raud (i Central⸗Formarkelſer.) lysræd, 
adj. fon fuger, fom ef fan tegl Sy eg el. ” 
figurl. fom frygter Opinéning. ”Fornuftens 
Sandhedens og Mandefribedens lysrædde 

— 



. ger Eyfet; Lysmaterie. 

ſnoes. 

AJ 

. HH at fætte Lys i p. Bordet, 

ens. 

lende,” M. , adj. fom føver, et 
ræd f. Lyfet.  Kvsftof, et. den Materte, 
ſom v. fin Indvirkning p. Øllet frembrin⸗ 

LCyoſtraale, en. 
de Smaadele af Lysſtoffet, ſom virke eller 
bevæge fig I en lige Linie. Lysſtrom, en. 
figurl. et ftærtt, fra en Gienſtand ligeſom 
udſtrommende fys. (Ørfted.) 2. (ud. pl.) 
den oplyfte Deel, Overflade af et Legeme, 
ell. den lysfarvede, lyſt malede Deel af et 
Maleri, faldes Lys I Modfætn. til Skytz⸗ 
gen, Den rette Blanding af Lys og fugs 
e. (f. Sfygge.) 3. (pl. Lys.) Noget, 
om ved SKonft er indrettet til at fee ved ; 
fær Talg el. Vor, ſom fmeltes og ſtobes 
i runde Stykker cd. Steenger. (Tellelys, 
Vorlys, Formelys, Spiddelys.) At ftøbe, 
tænde, brænde LK." Ayſet gif ud, er ſnart 
udbrændt. Af arbeide, at ſpiſe v. Lys, = 
Deraf: Kyſearm, en. En Baile af Metal, 
Slas eller andet, hvori Lys ſettes. rule 
arme p. Væggen, I en kLvſekrone. Cy 
bord, ef. 1. et.lidet Bord til at fætte en 
kyſeſtage paa, med Lys i. 2. hos Lnyfeftøs 
bere: cen Indretning, hvorpaa Lyſebrikkerne 
hænges. Ayſebrikke, en. hot Lyſeſtobere: 
en rund Zræbritfe, hvorpaa Bægerne hæns 
es, naar Spiddelys ſtobes. LELyſebuk, en. 
n Stof el. Stage med Fod under og en 

Lyſepibe, fom Bønder fætte paa Gulvet og 
bruge I St. f. Lyfeftage. LC yfcform, en. 
Rør ell. Form, hvori Lys ſtobes. Eyſe⸗ 
aas, én. Gaaſeſteg, ſom Haandverksme⸗ 
ere give deres Folk Mikkels⸗Aften, naar 

de begynde at arbeide d. ys. (8.6.9.) 
Cyſegarn, et. Garn, hvoraf Lyfevæger 

LCyſekaſſe, Cyſekiſte, en. K. til 
at føre ell. giemme Lys i. Lyſekrone, 
en, Indretning af Metal el. Slag m. Lys 
ſearme, fom' hænges under Loftet, til at 
fætte Sys i. Lyfelad, et. en Indretning 
til at hænge Spedelys paa for at fvalcé, 
K.yfepen e, pl: Penge, fom gives ell. til⸗ 
flaacé t. Anſtaffelſe af Los, f. Er. v. Kirker, 
Lyſepibe, en. et fort Rør i en Lyſeplade ell. 
oven i en Lyfeftage. Lyfepind, en, Pind i 
en Stage tk, åt fætte Lyfet faft i, i St. for 
Syfepibe. Lyſeplade, en. Gt Fad m. en 
Lyſepibe i, der bruges ſom Syfeftage. Lys 
fepudfer, en. Dpvarter, ſom pudſer kyſene. 
Loſeſax, en. et Redſtab m. Arme og Øine 
fm en Gar, t. at pudfeLys med.  Lyfes 

ierm, en. En Indretning eller Sierm til 
at vogte Dinene mod Lyfers Stin. Lyſe⸗ 
ukker, en. en Stang m. et Slags Horn 

pan Enden fil at fluffe &ys med, fom ere 
hoie ell. fidde heit.  Lyfefped el. Lyfes 
fpid, et. Stang, hvorpaa Vegerne hæns 
ges t. Spiddelps, I St. for en Lyſebrikke. 
Lyſeſtage, en. Medftab m. en het Lyſepibe 

Lyſeſtober, 
en. ben, ſom gier paandvært af at ſtobe 
Lyt... Lyſeſtobning, eu. Gierningen at 

Ki Aa 
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kys — Lybue. 

ſtobe kys. pfetande el. Cyfetane. cu 
den —E eel af Bæger fdd Sgy 
Kyfevæge, en. det ſnoede Sars i ct Fy 
hvorom Zællen eller Voret ſtobes. 

Kyfe, v.n.0g2.2. (361. lysa.] 1. =. 4 
øve Syé, Skin fra fig. (jvf. Sune. De 
yfer, der giver Lys; bet (finner, der mis: 
9 felv at have Lys. kLoſct for ec 

hvor vi kanne fee det; men lyſer f. es 
hvor vi kunne fee ved det.” Måler. Gr 
len lyſer om Dagen, Maanen om Ratire 
Gt lyfende Legeme. ”De Blus ſtal lyfe fæ 
Beit i Sandet.” Ohlenſchl. Den Cam, 
før nogen Dag lyfte over Jorden, fem bei 
bliver efterat den fidfte Deg er frak" 
Mynfter, — ſigurl. At lyfe >: ovtuje, tieme 
til Oplysning, til Beiledning for audre 
”Mange — hvis Idræt lyfer end f. fend 
$remtidé Dage.” Fr. Guldb. ”Raar 3 
lode eders Vandel lyfe for eders fonger 
Brødre. "Mynfter, — Lyſende (glimrende) 

øl 

hed lyfe frem i fnære Pligters Opfridetſe 
Gamme. 2.v.a, bære Lys f. cen, veiledn 
cen m Lys, At lyfe cen nd, ned ad Fray: 
perne; lyfe cen omfring | Særetfernes lyfe 
gen over Gaden med er Lygte. lyfe 
efter Folk (føge efter med Lys) og fomm: 
Xander triſle.“ Holberg. (Poet. Gfe. 1746. 
S. 142,) 3. figurt. fundgiøre, glore be⸗ 
kiendt pe et-offentiigt Bred, p. en offenifig 
Maade. At lyfe til Xgteſtab (fra Prati: 
keſtolen.) At lyfe Fred over noget. (1, frå: 
lyfe.) At lyfe et Barn I Kuld og Kiæ. 
t lyfe Velfighelfen (ved Gudsticneſten.) 

At lyſe noget op (ſom er fundet) ax giere 
offentlig bekiendt, at det er fundet. ” 
fer Mand itfe op det, han hütede, de ki 
ver han Tyv derfor,” D. €ov. V. 9,2. —%t 

lyſe i Aviferne efter cen fom er bortrent. 
(f. efterlyſe.) Findes de Koſter, ſom mar 
haver lyſt efter.“ D. €ov. VI 27,17. Xl 
lyfe om noget, fom man har mifet. = 
Deraf: Lysning, en. i den Bemærkik: 
Gierningen at bekiendtgiere noget fre d 
offentligt Sted. Lysning fra , 
»Hvis han ikke ejter tredie firer 
indfinder — D. SER 24. 48. (f. fys: 
ning, erlysnin i 

, bolte, ren. l. — den 

Fordybning ell. Hnulning, ſom er faren 
Hoften og Kleusdelene hos Menrrffet; 
Laarkrig. Lyſtebrok. et. Brot, erve⸗ 
Tarmene ſtyde ned i yſten. Hernia ia- 
guinalis. Kyftebyld, en. B.f fejlet. 
Aſt v. a. 1. ISv. Faska (af Amd. 

Jsl. luskra.] ville Utet af, renfe f. titel. 
Hun lyffede Drengens Hoded. gm 
lyfker fig med re let Kys; 1. gir 

one, V. n. 4. < r. Lys, " 

| nektar Lys, lyſe. Jaklerne yonede 

Uj 
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im. 2. Blive lpſt, daget. Isl, lysa. "Det 
søner, og Bindenes vilde Stød bebude 
»od.“ F. Guldb. Det begynder at lysne i 
Iſten. ”Den opgagende Sol, den rodmende 
»oi, den lysnende Skov.“ Bagg. (Labyr. 
.270.) — Lyoning, en. 1. den Egenſtab 
t lyſe; Sin, Lys. Solens Lysning. 2. 
Zeſtaffenheden at være oplyſt, af have kvs. 
ver er iffe god É. i dette Verelſe. Lys⸗ 
ingen (Belysningen) er for fvag. 3. Dags 
ing, Dagbrækning. (V. 6. O.) "Naar 
Zolens Straaler forſte Lysning give.” 

Løft, en. (forttonet y.) [Isl. Lyst.] 
. ud. pl. behagelig Fornemmelfe, ne 
fe, Glæde, Bebag. ”Liden Lyft glisr 
idt langfør Skade.“ Ordſpr. (P. Syv. 
. S. 295.). ”Der er et Sted, hvor Lyft 
ned Gyſen fig forener,” Zullin. ” 
nedfører nærmeft Foreſtillingen om noget 
os os felv; 2*5 om noget hos Andre.” 
Muͤller. At have £. af noget, finde fin 
noget. ”&n Mand — ſom rofe fan med 

Lyſt hvad Godt hans Fiende gidr;” Popes 
Krit. Det var hané hoieſte rå iens 
LCyſt. Kiodets £. 2: ſandſelig Lyſt. ”Liges 
[om man undertiden f. Lyſt og £eeg bin⸗ 
ver noget tilhobe.” B. Thott. 2. ud. pl. 
Attraa, Tilbsielighed, Tragten efter. At 
have Cyſt til noget, At følge fin egen 
Lyſten driver Bœrket. (Deraf: Kioebe⸗ 
pft, Lœſelyſt, Madlyſt, Reiſelyſt, Gamles 
lpft, o. fl.) 3. i Sard. (og ofte pl. Lyſter) 
ſandſelig Begierlighed og Attraa at tils 
ale den. X fyre ng * 

yſt p. noget. At lade fig henrive af fine 
Lytter, Onde Lyſter. Ved Lyfter (pl) 
forſtaaes de Begierligheder, ſom opftaae 
umiddelbar af den ſandſelige Eyftfelelfe.” 
Maller. Den Frugtſommeliges Lyſter. At 
tæmme fine Kyſter. WVed Afholdenhed bes 
herſte vi vore Lyſter, ved Maadehold vore 
Begierligheder.” Måler. >= a) Gammens 
fætn. hørende til Mo. 1: Lyttanlæg, et. 
Anlæg, Paveanfæg, 0. d., ſom blot ere. til 
Fornsielſe. (Oluffen Statsoec. 250.) Lyſt⸗ 
arbeide, et. A. man gitzr af — af 
Lyoſt. (Rahbek.) Modſat: Pligtarbeide. 
Lyſtbaad, en. B. ſom fun bruges t. (maa 
Loſtfarter, ikke til alvorlig Seilads eller 
Fiſteri; et eyſtfartai. Cy 18, en. Eng, 
fom v. Konſt er tilveiebragt el. anbragt i 
en Lyſthave o. d.“ Konſten giorde diſſe Mos 
radſer til beboelige Lyftenge.” Schytte. 
Lyſtfart, en. eyſtreiſe (til Vands og til 
Lands. En C. til Dyrehaven.) Lyftfyrs 
værkeri, et. Fyrværk, fom tilberedes og 
afbrændes blot, til Fornsielſe (i Modfætn. 
til det alvorlige, fom indrettes til Krigs⸗ 
brug og anvendes I Krigen.) —2* ſe, 
en. behagelig —— — Folelſe, ſom 
væffer evt. ”Det Behagelige, det, ſom 
opvælter Lyſtfolelſe, er ike altid godt.” 

ø 
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Lyſt. 

VY. E. Måler. ”Den Lyftfelelfe, form maa 
være Birfningen af ethvert fandt Konſt⸗ 
vært,” M.  Lyfigaard, en. Gaard paa 
Landet, hvor man opholder fig til fin For⸗ 
noielſe om Sommeren (forſtiell. fra Avlss 
gaard, Zerretgaard, ꝛtc.) Eyſtgang, en. 
1. Sang i en Have, beſat m. Træer eller 
Hekker ved Siderne; Zrægang, Allee. 
( V. S.O.) 2. d. ſ. ſ. eyſtvandring. Lyſt⸗ 

have, en, En Have, ſom er anlagt blot. 
eler fornemmelig til Forlyſtelſe. (I Mods 
fætn. til ——— Urtehave, Frugt⸗ 
have, ic.) Lvfthuus, et. Et Huus, bygs 
get i en Save, fil Sy mod, Gol og mod 

eiret, ell. for der af og til at opholde fig. 
Lyftild, en. Glædesild, Fyrværkeri. (Sas 
cobi,)  Lyftjagt, en. 1.en Jagt, fom 
foretages til Foriyſtelſe. 2. et eyſtſartoi. 

ſtkamp, en. Strid, Fegtning, der fore⸗ 
faget allene til Forlyſtelſe for de Fegtende 
ell. for Tilſtuerne. Eyſtleir, en. Leir 
af Krigsfolk, der ere famlede til Vaaben⸗ 
avelſe (Dvelfeélcir) ell. til Fyrſtens Forly⸗ 
ſtelſe. Cyſtlund, en. Lund, anlagt £ 
eller ved en Lave til Forlyſtelfe. (Rahbek, 
J. Smidth. Dante gaver 33.) yſtmad, 
en, Mad, ſom beſtaager blot i Lakkerier 
(P. Clauſſen) eller fom et mere til Skue, 
end til Mættelfe; Skueretter. (Moth.) 
Lyftplads, en. P. beſtemt ell. indrettet t. 
Forlyſtelſer. (V. S. O.) Cyſtqvarteer, 
et. Blomftergvarteer, Blomſterplads ien 
Have. Ayſtreiſe, en. R. ſom man fore⸗ 
tager blot for at forlyſte ſig. y 
en. En ſtorre eyſtlund. Jeg nødig vil i 
Lyftfov mede en Grav.” J. Gmidrk. 
CLoſtſlot, et. Slot, hvor Fyrſten fun ops 
holder ſig en fort Tid til Forlyſtelſe, iſcer 
om Sommeren. ſtſpil, ct. 1. egentlig: 
et forlyſtende Spil, 2.ct Skueſpil af fors 
forende Smoben i — fiemdi i —* 
ætning t ørgefpil (og Syngefpil,) 
Loſtſted, et, et Landfted, Guns uden for . 
Staden, hvor man opholder fg .om Coms 
meren fil fin Fornoieiſe. ſtſyn, et. 
Gt Syn, fom fornsier, bringer Lyſt; et 
forlyſtende Syn. T. Stockfleth. Forføg i de 
ſtionne Videnſtaber. XII. 34. an⸗ 
dring, en. Sang, Vandring I fri Luft, ſom 
man gior til fin Fornoielſe; Spadſering. 
( . n. at lyſtvanoͤre er brugt af Rahbek.) 

ftvare, en. pl. Lyftvarer, Ting, der 
blot tiene til Lyft cl. Fornsielfe, betrag⸗ 
tede ſom Handelsvarer; (modfat Nodven⸗ 
dighedsvarer. Rahbek. D. Tilſt. III. 92.) 
Cyſtvei, en. Bei, ſom man gaaer ell. færs 
des p. til fin Fornøielfe. yftværk, et. 
en Gierniug, ſom man driver m. Lyft, el. 
foretager til fin Fornsielſe. (Falſter.) 
Cyſtovelſe, en. O. ſom fun ſteer for Lyft, 
hvor det iffe gaaer ud paa Alvor. (J. 6. 
Seheſted.) = 5) til Bemærfelfen. 0. 2 
horer: lyſthavende, adj. v. fom har Lyft 
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Lyft —Lyftig. 

et: ffær til af klobe det. Ouſet, ſom 
lges, forevifes de Lyſthavende. Der 
dt fig faa Lyfthavende ved denne 
n.  Kyfthaver, en. den, fon har . 
, Lyſt t. noget. En nymodens Viſe, 
an fåaer at lade Lyfthavere græde.” 
n.  Lyfthaveri, et. Filbetelighed 
Soſſel, Konft eler Virkſomhed, der 
forenet m. videnſtabelig Indfigt ell. 
ærdighed. (N. Ord. F. Liebhabes 
»Naturvidenſtaben var f. ham mere 
thaveri, end et Studium,” Rahbekt. 
ũ. I 263.) 
e, v. a. 09 1.1. [1.6, lystan, oupere.] 
. have Lyſt til, attrage, suite at faat. 
er at bede det Hvermand lyfter, og 
at fane det.” Drdfpr. ”De Lande, be 
a, befatte de, ſaavidt de kunde og fys 
O. Guldb. — ”Den, fom løftede at 
fraliggende Fole Gæder.” Wandal. 
id Hiertet lyjter, ”Gan ſadler driftig 
op, faa tidt hans Hierte lyſter. 

. Éyfter De mere af denne Net? 
De Thee ell. Kaffe? (fun i denne 

aade br. det i 3.2.) h) neutr. og 
s. behage, finde Behag i. ”Andre 
efter den famme Lykke og Xre.” 

, 8. Hiſt. I. 60, ”Dog var der faa 
vi kunde lyſte efter at vide,” ſam⸗ 
I, 1. 9.233. (Uſcedvanl. med denne 
og overhovedet er den uperſonl. Form 
ſt.) Lyfter (det) Dem at gane Las 
Det lyfter mig ikke. *Ei lyfter mig 
ig at fee, naar Bortufplellen kalker 
nd.” Obllenſchl. Det er ligeſom (efs 
) det lyſter ham, At lyfte efter, ad 
(Moth.) Cc) lyftes, v.n. pass. 1. 
J. faae Syft, Attraa til, ”At han el 
ſtai, igien at komme det,” Bording. 
e Lyſt, Behag I noget. (med præp. 
Ut lyttes v. Livet, v. at reiſe. Han 
„ikke v. hendes Selſtab. Gieldnere: 
es efter noget. Han lyttes efter 
m” Thaarup. (D. Tilg. I 6.75,) 
lig, adj. glædelig, fornetelig. En⸗ 
rbuden Zing er lyftelig at fee til.” 
Labyr. I. 269.) 
m, adj. pl. lyſtne. ſom bar ſtoœrk 
gierlighed efter noget. Lyſten efter 
re. Hun blev Iyiten (ett. i Lyfte) 
igt (om frugtfommelige Qvindfolt.) 
naa være lyften efter Kiod, ſom 
Skoven og bider Snegle.” (P. 
edſpr.) — ſtenhed, en. ud. pl. 

rheden at være lyſten; Begierlighed. 
mmeliges Lyſtenheder. Howitz. 
, en. pl. - e. [Jsel. Liostr.] en 

m. en Fork ell. et grenet og med 
rſynet Zern i Enden, ſom bruges 
nge Aal; Aalegierd. 
„adj. 1. indtaget af behagetige 
telfer, og derved udvortes glad, 

it. et. fom gier munter, 
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Lyodighed.) "At ly 

ſten vil ilke lyftre Tommer. 

| Vvoſtig — Lyde. 

mehforer Loſtighed. Han har et 
"Dan er altid lyftig 1 Selſtab, og skmer 
naar han er ene. Et lyſtigt Se | 
lyſtig Dag, Reiſe. Munter og ly mm 
er bleven den forgfulde Klang.” I. £. F- 
berg. CLyſtig Stiemt. At gigte fy Fr 
over em I: *— eet 3* gr 
ndtagende, behagelig f. Diet. fyr 
Landffab, en lyflig Egn. (forene. ) = 
Lyſtighed, en. 1. Beftaffenheber ar mæ= 
lyſtigz; Munterhed. Lyſtighed er ea er 
dreven MWunterhed.” Sporon. 2, Fyfiz 
Lag, Forfyftelfe I Gamqvem. It værr =£ 
Svflighed. (dag. Tale.) Iof. Fe 
” Jen — —— 7. —— X 
endnu fleldnere lyſtig. t gir 

afbrig Lyftigheder; men fan Soclygelfer. 
er, ' 

Cyſtre, v. n. 1. har. [af lyde.J følg 
en andens Billie, adlyde. (bruges meg en 
Dyre, om livlefe Ting, ell. hos Menncjict. 
om en ubetinget, fuldkommen og burtg 

e cx at fnde ſteax. og 
ligefom umiddelbart; det figes derfor bal 
om fornufttefe SGienfande.” Måler. bx: 

Gundca lv 
ſtrer fin Herre. Skibet lyftrer ikte Børs. 
Drengen vil ikke mere in Fader. 
"Den ene har ftfe nodig af lyfire ben oa: 
ke Befaling” ——— re le — 
altfaa er forpligtet t. a Der 
tunet.” -Rabbet, = Deraf: —* en. 
ud. p': ' 

Lytte, v.n.1. har. IZƷJei.Ada £, I 
sta till, høre-paa. AX. S. hlystan, få. 
v.n. lyde] høre nsie cffer, giore fig Må 
for at høre. At lytte til eens Tale; lyt 
til, ed. efter en. Lyd. ”De raabe t. Bredden 
vg lytte paa Svar.” F. Guldb. Ar lytte 
efter hvad ber tales. At flaae og lytte mt 

øven. (jvf. lure.) = Lytten, en. 3. pl 
Glerningen, uß F 

yve, v. m. loi, har leiet. [FL hinga. 
NR. &. loͤgen.) fige, foregive, bderm 
"med Forfæt det ſom er føgn, fom de 
fandt. »Den lyver tidt, ſom meget råd 
tale” Ordſpr. (Da tyve ved Talebrugen 
ev blevet et haardere Udtryk, end: al 
fige Uſandhed, bruges det førfte oftek 
om den, der figer grove Uſandheder, eller 
ved fin Løgn Rader andre.) At lyve for 
een ad: fige ham Uſandhed. At lyve på 
cen 2: paafige ham, bejtylde ham for åt, 
fom er uſandt. ”Aviferne have gemæd 
Dævd p. at lyve baade for og pas Prbli⸗ 
cum” Rahb. At lyve f fin egån Prag, fl: 
give fig. for rigere, end man er, ark til 
fin egen Glade. 2. act. At cen det, 
foregive falſteligen, at haner vᷣod. Tiyve 
gen fin re fra, at lyve fig ß 

ég v. føgn.) *Aldrig Sal —8 
oiet mig fra et Loftẽ. D. $. I. 
290.) Xt lyve cen noget-gak, -spdigetst 
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n ham til hane Skade. S Ayven, en. 
de på. det, at lyve. — Lyvebraft, en 
one til at funne lyve. ”At i en Haft den 

fe Lyvekraft dem pludfeligt forlod.” 
agg. (It. Arb, I. 78.) Lxyveſtævne, et. 
ge Stævne. At fætte cen C. 3: fætte een 
stævne til af mode, og ſelv blive borté. 
yveſyge, en. Drift f. at lyve eler: ”eyft 
L at fortælle ufandfærdige og ofte utrolige 
wenme for det mefte om fig feln.” Rahb. 
yvetale, en. ufandfærdig Sale, Logn. 
Forſtum, ån Frifter, med-din Kyve⸗ 
ste.” Grundtv. (Avadl. &. 343. ”Fører 
an en Lyvetunge” ſaidmeſt. 6. 407.) 
= Legn, en. pl.-e. [Jéf. Lygi, Lygd.] 
.t vidtløftig Betydn. det, fom er modſat 
Sandhed. (Falfthed, Vildfarelſe, Hykleri, 
forftilelfe: i hvilfe Bemarkelſer det fore⸗ 
ommer i vore. Bibeloverſ.) 2. i fædvanl, 
Bemerk. en forfætlig fremført Ufandhed i 
Dred og Tale. (Ordet har ved Talebrug 
aaet et haardt og frænfende Bibegreb, 
zruges derfor fun i lav Tale, om grov, 
fornærmelig nſandhed, og ſom et æres 
fræntende üdtryk. pos Almuen har Oydat 
berimod en langt mildere Betydning, og 
br, næften om enhver Uſandhed.) ”Det op⸗ 
rindelige Begreb af Løgn er uden Tvivl 
det af eu Tale, hvori Sandheden fordol⸗ 
ges; det tilkiendegiver en Modſigelſe mel⸗ 
lem den Talendes Ord og hans Mening. 
— Siden blev Løgn en vis. Art af Uſand⸗ 
hed, nemlig den pligtſtridige.“ Muller. At 
gribe cen i en Løgn, overbeviſe ham paa 
Stedet om Uſandheden. — legnagtig, adj. 
1. opdigtet, uſand, falſt. Lognagtige Be⸗ 
ſtyldninger. Et legnagtiggt Rygte. 2. 
hengiven til at lyve, Et legnagtigt Mens 
nefte. (I lav Tale: en Legnchals,) 
Loynegtighed, en. 1. Uſandhed. 2. pens 
givenhed til Løgn. — Løgner, en. pl.-e. 
(ISL Lygari.). den ſom lyver; ifær den, 
ſom jævnligen figer Uſandhed, ſom er hen⸗ 
given til at lyng. Man troer en A. fun 
eengang. Om et Fruentimmer: Lagnerſte. 
Cæ, et. [ISL Hlie. 2,6. Lee. 9. Ly. 

har ſamme Bemerk. ſom Ky; men br. hel 
uden Art, ogm. præp. i. At liggei Cæ, krybe 
i Læe for Regnen. (Derimod ſiges oftere: 
Ut føge dy, finde Cy.) ”Og: finder nudigt 
LCæ yp. grønne Bænt v. ſtyggefulde Træ.” 
Pram. 2, til Soes bemærfer Zæog i Læ 
den Side, ſom er modſat Luvart, ell. den 
Side, hvorfra Vinden itke blæfer. Skibet 
er i Le 3: under Binden. Roer i Ke! — 3 
Gammenfætninger om Skibets Dele paa 
Caſiden. f. Ex. Læbord, Zæbov, Laſeil, 
m. fl. (Et Stib ſiges af være i Læ af 
Landet, naar def m. Fralandsvind er: faa 
nær under Landet, af Stormens Virkning 
taber fig.) . 

-» Mæbe, en. pl. -r. [A. 6. Lippe. Sv. 
Lapp. Sat, Labrum, Labia; men Jel. 
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Vér.] 
af Anfigtet, fom danne en Rand om 
Mundens Aabning. Overlæbe, Under⸗ 
læbe. — figurE Munden, ſom Talens 
Redftab, ”Bedre end veiet Guld er Raad 
fra Oldingens Læber.” per. Saafnart 
jeg aabnede Zæberne (begyndte at tale.) 
Der er ikke Svig p. hendes Læber (hun 
er fuldkommen oprigtig.) At have føde Ord 
p. Leberne og Falfthed I Hiertet. Det lig⸗ 
ger mig p. Cæberne (om noget man vil fif 
at. fige.) == læbedenner, adj. fom har Skik⸗ 
kelſe af Læber. læbeles, adj. uden Læs 
ber.  Sæbefræft, en, Kraeftſtade i Læs 
berne, - Læbefedhed, en. figurl. om overs 
dreven Hoflighed i Talen. (Sodtalenhed.) 
”n vis Abeſodhed, hvori den ene Com⸗ 
pliment eftev den anden dryppede fra hans 
Tunge.“ Bagg. (Labyr. I. 182.) 

Læder, et, ud. pl. [Jel.Ledr. 4.6. Lepr.] 
garvet el. beredet Skind (iſeer om det tykkere 
Slags, ſom Saalelæder, ell. det, ſom er 
garvet m. Bari; da det hvidgarvede fæds 
danl. kaldes Skind.) At beredt?'£. 
arvet Læder. Heſtelxder (men Kalve⸗ 
ind. For Drelæder bruget fædvanl. 5ud 

eller Caalelæder.) = Deraf: læderagtig, 
adj. ſom ligner Læder. Cæderarbride, 
et. noget, ſom er giort af &. 
arvningg, Kaderhandſte, Lædermynt 
Nodmynt af Sæder), Acderrem, Læder⸗ 
ange (hvorigiennem Vand ledes), Læs 
erfåol (Stol, betrukken med Sæder, eller 

Ageſtol af Læder), Læderfæt (Pofe eller 
Soek, ſyet af Læder. Laas for Læderfæt, 
bet leer Zællefniv af.” P. Sole), Læders 
taffe, Lædertouger (cen ſom tilbereder 
garvet Læder), Lædertei, og fi. Sammenſ. 

dædike, en. ſ. Aebifkh. i 
dædffe eler læſte, (leſfe. Moth.) v. 

a. 1. 

de fremſtagende, bevægelige Dele " 

NM 

Bel - 

dt æders 

T. tåfchen. Sv. låska.) flutte,  " 
file Torſten. Band lædffer (eller led⸗ 
fler Torſten) bedre end Biln. Gis mig 
en Drift Vand, at lædffe mig paa. Der: 
af uegẽentl. forfriſte, vederquege (ogſaa 
om ſtyrkende Drikke.) En lædſt rik ende 
for en Syg. 2. At lædffe Kalk 5: mætte 
ben bræntte Meelfalf m. Band. Audſtet, 
ulcedſtet Kalt. 3. At lædffe Kul, hos 
mede: ſteenke Vand v. dem f. af dæmpe 
deres Brand, == Lædffedrik, en. lodſtende 
Drit; Avægebdrit. ”For.ham ſtal altid føs 
lig ZLædffedritten flage.” Ohlenſchl. Læds 
—8* et. K. tilat lædite Kalk i. Cæds 
ſtekoſt, en. Kadſketrug, et. Redſtaber, 
ſom Smede bruge til at lædife Steenkul. 
— Hædflelfe, en. 1. Tarſtens Slukning; 
Bederqvægelfe, 2. noget, ſom læbffer og 
vederqvæger. (J ældre Skrifter forekom⸗ 
mer n. s. Cædſte. ꝰadſte var altid dem 
tilrede.“ D. Lyndfan v. I. Madſen. 1591, 
$. 18.) — Ladſtning, en. (br. meſt om 
Glerningen, at ladſte Kalt.) 

' 
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Læggetid — Lætfer. 

Læg etid, en. Hanſencs: den Tid p. Aas 
vet, hvori de lægge Xg. = gtzen, en. 
og Lægning, en. (fort æ.) Glerningen at 
læge. (Begge høres iffe meget, undtagen 
i Bammenfætn. Brolægning, Henlagning, 
2c.) Kartofleré Lægning. Til Lægning 
bor de ſundeſte og —* Kartofler væls 
ges.” Thaers Landoec. Jordens Lægning 
3: dens forſte Ploining. 

f.ægne, en. pl.-r. En Indretning af 
Jern, der fættes i Midten af et Toir ell. 
lignende Reb, f. at hindre det fra af ſnoe 

. fig og fomme i Urede ved Dyrets Bevægels 
fer, (3 JIylland: Lægild.) i 

Lægte, en. pl.-r. [ 6. Lætta. t. La ts 

te. Jtal. Latta. Sv, Låckte.] en lang og 
: tynd Stage el. Raft af unge Fyrrefræer, 
fom ifær bruges t. af flaae p. Sparreverket 
f. at bære Tagſtenene. = Katztehammer, 
"en. et eget Slags Hammer til at flage 
Lægter faft med. (8. 6.0.) Lægteffov, 
en. En Stageſtov af Naaletræen gs 

teſom, et. lange og fynde Sem, fom brus" 
es til at fæfte Lægterne til Sparrevarket. 

gtetræ, et. Et ungt Zræ, hvoraf en £. 
dannes. Lægteværf, ct. det, fom er 
flaaet ſammen af Lægter, omhegnet med 
Cægter, C. paa en Muur til Vlinranker. 
C. omfring en Have. = lægte, v. a. At 
lægte et Ouus, et Tag, flage Lægter pag 
Evarreværfet. (V. S. O. 

,— Cat, adj. [IJol.lekr. X. &. hlæc.] fom ef 
fan holde Voedſke inde, el. hindre den fra at 

… frængeind; utæt. Karret cr lækt. At feile m. 
lækt Stib. (i B. S. O. læk Stib.) = Lat, 
en. [Jsl. Leki.] Revne, Sprekke, Aab⸗ 
ning p. Skibe og Kor. Skibet fik en Læk 
v. at ſtode paa. (Deraf ogſaa: Lakkads, 
vn. Holl. Lekkagie, fom Soſpkroget bes 
mærfer deelé d. |. ſ. Læl; deels Tab p. 

Ladning eler Skibeforraad ned Kartenes 
utæthed, m. m,) = læffe, v.n. 1. (har.) 
IZ.lecken; og Leck, en Sprakke, Ridſe. 
"Sel, leka.] 1. have Læf, faaledes at Bæds 
ften rinder ud. Karrei, Tonden lekker. 
Bigeledes om Skibe. ”NVaar alting briſter, 
alting dræfter, naar Maſten raver, Skro⸗ 
get lætfer.” Bagg. (Poet. Ep. 198.) 2. 
bryppe ud ved Utcethed. Det mefte' af 
Vinen er lakket af Fadet. (Efter det 
Tydſte men ſieldent. Moth anfører det 
ogſaa t act. Bemerk. at klare, fie en 
ge, giennem Trakpapir el. en Lak⸗ 
kepoſe, Filtreerpoſe) = Lætning, en. 
ttæthed; Formindſtning, fom (iver ved at 
lælfe, — Lækkeviin, en. V. fom lætter 

. afetFad. Leækkevark, et. f. Drypvark. 
Cakat, en. pl.-te. Gt Navn, fom ogs 
faa gives Hermelinen. Mustela erminea. 

Fler, adj. pl. lækkre. [IJ. lecter; 
efter Adelungs Mening af lecten, lam=" 
bere.] 1. velfmagende, af en fiin, Gas 
nen kildrende Smag. ”Med hver fætter 
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Ret. befat, fom lærde Kok fan ut: 
dere,” Zode, 2. fom fætter megen Fa 
paa læffer Mad, og vrager den rz 
gere; fræfen. — Læftferbidffen, cen. (tot 
et lakkert Stykke Mad. £ ætfermur: 
en. den, fom er meget for lælfer Mer 
en Kræfentand. lækkerſulten, adj. fes 
ikke har egentlig Gult, men fan Lac 
fult, cd. EÉyft t. Læekkerier. Cætferfer. 
en. En heli Grad af Sætkerhed eH. Enf >: 

Lekkerier.“ Den ufunde og væmmetlige €': 
kenhed og Laælterfyge.” Rahb. (D. Zi. 
XI. 320.)  Lætfertand, en. 3. f. f. Lt: 
kermund. (Moth.) = Lætferhed, cn. ! 
Beſtaffenheden ved Mad, at være læffe 
velſmagende. 2. Lyft til læffer Mal 
Kræfenhed. 3. Lælferhed, en. på - er. 
br. ogfaa, ſtiendt fielden f. Lætteri. Ba 
itty nftig v. megen Lakkerhed. Gir. 18 
36. - £Lætferi, et. pl.-er. fætter Grit, 
Kræs, Slikkeri. — laftre, v.n.4. fra 
pleie med lækter Spiſe. (fieldent.) ”Za 
Scorpion, fom læffrer f. fin Tunge.” Inc 
boe. 248. . ” 
Cæmme, v.n.1. (fag) [af Lem.] frå 

Sam. — Læmmetid, en. den Tid, ver 
et Faar føder, ell. ſtal føde; ir. TD pel 

Leæmpe, læmpelig, ſ. Lempe. 
nt, et. f. Ce n. 

Aaxet, hvori Faarene ſedvanligen 

nd, en. f. nd. ! 
Cændſe, en. pl. Lændſer. tolder i Vore: 

en Bom ell. Sammenkicedning af Stokte, 
der lægget tværé over Elvene, f. at anti 
og fante det flodente Sommer; ogfas: 
Toømmerhængfel. 

ne, v.a.0grec.1. [2. lene. ESo. 
läna.] lade Legemet cl. en Deel af fams: 
hvile imod noget: helde, flette fig til f. ai 
hvile, (Moth.) Af læne Roggen, at lær: 
fig mod et Plankevcerk. Ar læne (ett 
hvile) fin Arm p. noget: "Dybt han fin. 
Ted ned I Støvet, lænende fig p. fin Stov.”j 
Bagg. — Læne, et, det man læner fig dl" 
el. paa. (8. 8.2.) f. Armſtod, Rygtet: 
= £ænedbænt, en. Bænf med læse, 
ell. indrettet til at.lægge fig paa; føldænt. 
(ufædvanl.) "Paa —28 Ko bag 
Ovnen fig at bage,” Bårdiag. IL 354. 
Læneftol, en. En magetig Grof m. æn 
eder Armſted. ' 
Længde, ex. f. under SE 
kænge, en. pl.-r. [af ben Straf: 

ning af en Gaards Bygninger, der ligge i 
ten Linie; en Floi; it. en Had Huſe (f. 
Er. Hoppens Længe: en Gades Navn.) 
Denne Gaard beftaner af tre, fire Lan: 
ger. (Udtalen fordrer tod 
Drdet Længde forſtiellige 

Leæ P 2dv. ere e bl. 

eng 1. om — i lang 
id, i et laugt Aporun, langdarigen. 



V — 

Lange — Længfel, - 

æntje jeg lever. Det har varet. længe nok. 
Det vil vare længe enbny. Biitte flænge. 
Langt om længe, endelig engang., omfls 
Jer, efter lang Zøven. For længe fiden, 
oc lang Tid fiden; olim, jam dudum. 
WVed en Germanisme bruge Nogle i nyere 
Tid længft i Gt. for: for længe ſiden. 
Kan det de lengſt hendode Xander væts 
te?” 6. Blicher. — Gaa længe fom han ikke 
tommer. (tam diu.) Saa længe til pi høre 
dfaldet. 2. om Rummet bruges det el i 

sit. men derimpd i compar. ,og superl. 
om adv. langt mangler, Længere borte, 
længft borte. Dette Rygke kom længere 
(videre, fiernere), end men havde tænkt. 
Kkænge, v.n.1… gieoxe længere. f. for⸗ 

længe. — længes, n. pass. blive længere. . 
Dagen begynder at længes... "Dit Siv det 
længes paa Jorden her.” Hr. Michael. 

L.ænges, v. n. pass. ſmperſ. længtes. 
(partic. har længtes.) [Jsl. lengraz.] føle 
en med Savn blandet Attraa efter noget 
fraværende, eller toget ſom ſtal fee. At 
længes efter fit Fædrelant, (Hu ftfe gierne 
m. præp. Hil. ”Du længtes faare til din 
Fadere Huus.” f Wofed. 31. 30.) »geg hår 
ængted meget efter ham.” Moth. (”Jeg 
haver hierkellgen længteft efter,” Luce. 22. 
15, Men t Bib 1550. Mig hader hiekte⸗ 
[ig forlænget,” jvf. Rom: 15. 23. ”Hvor'jeg 
har længtre efter dig! ” Thaatup. (Saml. 
Digte. 18.) ”Har ingen Dre langtes efter 
at fpalte Ledet I hané Makkebeen? Ohlen⸗ £ 
ſchlæger. (Poet. Skr. H, 294.) Ar længes 
hiem. "Naar vi faa funne- længes derfra, 
ben f"den tauſe Ro,” Mynſter. At længes 
efter fin Kicereſte. Jeg længes efter at hore 
Sagens udfald, —“ Han vil mhaftee lækges 
tilbage til de Aar, da Andre bevogtede 
jane Filed,” Mynſter. (Bemarkelſen: at 
ledes ved, f.-Er. at længes ved Tiden, 
r forældet; men fortiente at bevares.) 

Længfel, en. pl. Længſler. [aflang og 
ænges Éavnels —* et v. —8 op⸗ 
taaet Ønfte og dermed forenet varende At⸗ 
raa; den Tilſtand, at længes. Ar have, fole 
L. efter noget. Ahyere⸗ vilde Gud ikke have 
agt i Menneſket den dybe og uudflettelige L. 
fter det Tilkommende.“ Mynfter. ”Hvors 
edes den baade vedligeholder og ſtiller den 
vængfel (vort Bryſt, ſom ſikkert itkke ſtal 
idryddes.“ Samme. Synet af denne Egn 
afte min £. At vente m. Længfel paa 
oget. "Aldrig er din Sængfel ftillet, den 
rv evig, fom dit Savn.” 3. £. Heiberg. = 
ængfelfuld, adj. fom har flor L., er for⸗ 
net m. en hel Grad af £. Et længſelfuldt 
Inſte. ”Begge Parter ſyntes længfelfulde 
fter denne vigtige Dag.” Wandal. — 
sængfelsffrig . Længfelsfut, Længſelo⸗ 
rzare, 0. fl hog Digtere fotekommende 
sammenfætninger. | 
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en. Hals⸗ eler. Haundlinning. 

[om man, tilfotn ſtod af Kanoner. 

" Gaantdfang. (Colding, Moth.) 

Lankepind, en, Strikkepind. 

L 

' Lænke. i 

” ' i 

Læning, en. f. Conning. ”. 
Cænt᷑een. pl.-r. (Jf. Hleckr. Gv. Lånk, 

en Ring, et enkelt ed i en Kiæde. E. Link.] 
en Rekke af fammenbængende, i hinanden 
hængte cl. følede Ring: el. Led, færdeles 
af Metal. »Naar eet Led er af Kænfen, er 
den ci længer heel.” Ordſpr. Ofte £ pl. i 
ſamme Betydn. (Jof. Riæde, der ſom ofteſt 
bruges i de uegentlige Betydninger. Dels 
Jer itfe bruges, Lænke om andre, end Mes 
talstiæder.. 2. ofte ſigurl. for Fangenſtab, 
Sængfels eler Zrældom, Undertrykkelſe, 
fhœngighed. ”Ligefom den hiſt har domt 

fig til haanlige Læenker, og her forfoarer 
fin Frihed.“ Guldberg. (8. Hiſt. I. 1053.) 
»uafhængig, meer v. at flye Lænker, end 
dped at bryde tem,” Rahb. (Fort. I. 263.) 
»Mangen Yngling Enyttede her et Baand, 

. fom for det hele øvrige Liv blev, ham én 
Lænte,” Rabbek. = lænfebinde, v.a.3. 
binde, fængfle i Lænker. 
Træœl. ”Kæntebunden til Ufriheds For⸗ 
nedrelſe.“ Engelst. »Ved fremmed Kyſt 
ban ligger lænfebundet,” Ingem. (Digte. 
1817. 333.) "Og villig lod enhver fig læns 

kebinde.“ Rahb. ”Dg lænfebindes i mange 
Favnes Dyb til fafte Bund.” Foerſom. 
(Digte. II. 104.) "En ſygelig Medlideuis 
hed. min Aand ef lænfebinder.” Ohlenſchl. 
l«ænkefri, adj. uden Lænte, fom ei bærer £. 
Lænkegarn, et. Garn, fom har været ren⸗ 
det af Veveren. Lænkehund, en. Gaard⸗ 
hund, ſom ,faaer i Lænte; Bindehund. 
ænkeknaͤp, en. to v. en liden Sænke fors 

enede Knapper, f. Er. til åt fammenbæfte 
nke⸗ 

kuglz, en. to v. en Lænte forenedé Kugler, 
æns 

eled, et. Bed, Ning i en Lenke. Læn⸗ 
kelod, et. et tilforn brugeligt Værge, bes 
ſtaagende af en Kugle, hængende ved et 

L lænkelos, 
ad). d. ſ. ſ. lenkefri. (Baggeſen.) 

.u. Arb. I. 113.) lænketrykket, 
adj. v. befværet af Lænfer; og figurl. tryk⸗ 
fet af Trældom. ”Lænfetrytfede Glaver.” 
Baggeſen. (Labyr. II. 62.) lænketung, 
adj. tung; ſom en Lenke. »Man bød et 
afſtyet Baand, at binde lænfefungt en 
woo. uvilling Haand.“ M. S. Buchholm. 

nfe, v.a. 1. I[IE. to link. Sv. 
linka,] lægge i £ænfe, hefte, forbinde 
med Lenker. At lænfe en Forbryder. 
At læntfe to Slaver ſammen. At lænfe 
Tommerſtokke. — figurl. At være lænket til 

et Sted, til fine Forretninger (ci funne 
vige derfra.) 2. At lænke af, giore Lœn⸗ 
ken løs. At lænke op, lænke ned, hefte en 
Lænfe op, og ſlippe den ned igien (Moth.) 
3, i Lolland br. dette Ord alm. for: at 
ſtrikke, binde, En lænket Troie. (Deraf: 

Læntes 

(47%) 

in lænfebunden. 

Å æœnke⸗ 

loſt, adj. v. left af Lœnken, befriet f. Læns 
ken. (Ba 



— flg, ror fæ 

Lenketrsie — Lerdomsfag. 

troie, en. Es ftriffet Zteie.) — Lanr⸗ 
en, Glerningen at lænke. 

i — v,a. f. lenf 
inte v. n.i. Char.) ſformodentlig af 

Tang. Moth far lente og fængte; det” 
førives hupøigen · lente; men Køres nu 
fun fielden,] .tøve, bie, blive ude. Han 
Jænter vel fænge i Dag. "Og lænter 
favner Gol i fin Tilbagegang.” D. Bun, 
Bled Byttet mere rigt, ei harmfuld Gran⸗ 
De lænter.” E. Colbiørnfen. ”Øan hævner 

je han end. lænter,” Storm. 
Tænter 

(Deraf; Læntepfalme, fom tilforn faldtes 
en Pf. man fang,” imedens man i Kirfen 
ventede p. Brudefolt 0. a.) 
Læp, en. (egenti. Lap, en tiden Lap.) 

et Siytkte hængende Kied. ſ. Doglæp, 
"Ørelæp. 

Lerd, adj. n. lardt Bruges ikke gferne. 
ZJel. lærdr.] 1. ſom har grundig og oms 
attende Inbfigt i en cl. flere Videuftaber, 

, forfaren i boglige Konfter. (ſ. boglærd.) 
Lærd faldes den, fom iffe blot har fæft 

” meget (belæft), mien oofaa har granditet 

” Miller, 

og giennemtæntt (ftuderet) de erhvervede 
Kundffaber, og bragt dem i vibdenffabeligt 
Gammenhæng, En lærd Sproggtandſtet, 
Siſtoriter, Mathematifer, Han er lærd'i 
fin Videnftab. ”Cet er af være lærd, et 
andet. viis og frog.” Holberg. (P. Paaré,) 
Den er lærd, fom har omfattende videns 
fabelter Kundſtaber. Fotſt naar Viden⸗ 
'abomanden har havt dellighed til at tits ; 

fredeftille fin Videivſt, vorder han færd” 
2, (om hører't. Lerdom. KLarde 

Arbelder, &n lærd" Stole, Gt lærd eds 
fab (Sefftab'nf. tærde.) 
en lærd Mand, ſtuderet Mand, Kærd og 
hl på 

rdom, en, [Jél. Lærdomr.J; t. ud. 
al, grundig og omfattende Yndfigt å en eft. 

here Bidenjtaber. Theologie, juridige C. 
Kingeagt for Lærdom røber Mangel paa 
Dylysning. ”Et Forrdad af Kundſtaber 
kaldes Lærdom med Senſyn til dete Dms 
fang, Didenffab m. enfyn t. dets Grun⸗ 

«Bighed,” Miller, ”Folfet forundrede fig 
faare over hang Lærdom.” Matt. 7. 28, 
2, ud. pl. underviisning (ds Tale.) ſ. Børs 
nelærdom, "De XIdfte — flal man holde 
Dobbelt&te værd; meeſt dem, ſom arbeide £. 

Lærdom.” 1 Tim.5.17, 3. pi. Lær 1 Tale og 
Lærdomme. Tære, Lærefætning, antagen 
Mening, ”Hvad er denne for en ny Ler⸗ 
dom?” Marc. 1. 27. ReligionésLærdoms 
me, FalfteLærdomme, 4, Abvarfel, Grins 
drag, Forfrift at efterfølge. Naar de 

in 
Lærdom.” Co1.2,22, an flog de Lerdom⸗ 
me, jeg havde givet ham; hen i Veir og 

t |. 
læfe (holde-Foretæsutikg fra Lær: | 

BWiud, = Lærdomefag, et, Et vift Fag, bog. " Lærebrev, et, Bidness 
hvori lærd Junfigt erhvetvre, Bidcuftabés sa bord, ſom gives een, fine 

gaaer feent) med Arbeidet. 

3, En Lærd 3: Lærde: 

bruges efter Mennejfenes Bud og" 

J 
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sag ( Diſcivlia) Lærdomsbifkorie, mm 
$. om Bidenſtabernes Derfning, Stiche 
op Bremgang; fiteraturhiftorte. (8.6.2.! 

zdomemand, en, den, (om befidbder fre 
dom, fom er færd; en Bidenſtabsmasd. 
»gange. Lærbomsmænd i Landet tærk 
fr du” Malling. (Tale over Grus; 

rdomsven, en, den, ſom vader Særdra 
og Videnſtab. . et. & 
Strift, ftriffligt Vært, ſom røber Lardes 
Hos Forfatteren, - 

e, v. 3.2. [3él. læra.) 

m, 2,3 09,43 nemlig: 2) Under: 
vlisning. At danne den Unge ved Lære eg 
Crempel, i Ungdervilening, SBcilcts Eg ED MIDER, arte 

Bidenſtab. 



. Særebrev — Lærer. 

lærenavt. ”Hvo ber for Dreng har Aent od 
aået fit Lærebrev,” Holberg. ¶Paqrs.) 
Lærebygning, en. d. f..f. Færebegreb. 
Mogle efterjøge enkelte Sandheder;. andre 
amle dem til-Lærebygninger.” Malling. 
Læredigt, et. Digt, Hvis Forriaal ifær 
jaaer ud p. at lære og underviſe. Læs 
digter, en. den, ſom ſtriver Lærødigte. 
Rahb.) Caredreng, en. De form fuaer 
"Lære hos ert Haandvẽerkomeſter. "GR Læ-⸗ 
'cdreng og Soend de ere to ulige,” Dab. 
P. Paars.) - Lærermbede, et. G. hois 
Beſtemmelſe er at lære og give Underviis⸗ 
ning; ſerd. geiſtligt eler preſtellgt E. 
Lærefader, cen: geiſtiig Lærer ; Kirkefader. 
Lærefag, et. Et vif' Slags Kundſtaber, 
yvori der umderdifes. Lareftihed 
tiladelfe, Frihed til offentlig at væverejter 
Dverbevlisning og Srundfætninger= - 
regaver, pl) D —28— Gaver til at un⸗ 
servife. Leregienſtand, en. En vis Aing, 
vort der underviſes. Carcklud, en. K. 
vorpaa moh færer at ſye. ſigurl. noget, 
om man øver'fig paa, inden man har vp⸗ 
raaet Ferdighed. ”En Larcklud, hoorpaa 
eg mig har villet øve.” Hott. Mareilyſt, 
mn. eyſt til'at lere. lærelpften, adj. 
segterlig efté af lære - Læfemaede, en. 
En vis Maade (Methode), hvorpacen fære 
oredrages. Leremeſter, en. den, fon 
ærer; undervifer andre. (Om et Fruentim⸗ 
mer; Læremefterinde; ogfaa:.-Lætemote.) 
of. Lærer. lærenem, adj. nem,“ haſtigẽt. 
at lære. (modſat: tungnem.) " Deraf: 
Lærenemhed, éh. (Rahb.) LKartpenge, 
pl. egentl. det, fom- betales f. Underviis⸗e get, f 
ning; mén br. meſt ſigurl. om den Stade. 
en lider naar han prøver p. det, han el 
orſtaager. At give Lærepenge. Kære: 
zrove, en. P. ſom en Lærling aflægger P. 
Én Bremgang; Skoleprove. Sorterup.) 
Læreregel, en. Forſtrift, der indeholder 
In vis Lærbojn. lærerig, adj. ſom et rig 
». gavnlig Lærdom, fom fan tiene ell. virbe 
il Kundſtabs, Erfarings Udvldelſe. (Læs 
'erighed, en. 8. S. O.) lererigtig/adj. 
vereensſtemmende med den vette Lære. 
8.6.0.) Lærefal, en. Gal, hvor 
ffentlige Forefæsninger holdes. 
tand, en, de Geiſtliges og Lærde Stand. 
Moth.) ”Chrifteabommen, naar den ſtal 
være Folkereligion, medfører Læreſtand. 
%. Rothe, Læreftol, en. 1. Taleſtol, 
Worfra Borelætninget hoides, Catheder. 
. uegentl. Særeembede v. en Stole, ifær 
deiſtole. Lareſtykke, et. noget, ſom 
oreſettes Lœrlinger, at lære; en Lectie. 
Lærefætning, en, S. der indeholder en vis 
lære; theoretiſt Sætning. , en. 
en Tid, hvori een er (-Lære, eller fom . 
idfordres til at lære noget. Læretime, 
n. T. hvori en Lærer undervifer, = Læs 
er, en. pl, = fy d. ſ. ſ. Leremeſter. Dog 

et 
"dl 

… 
v . 
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Læres "pl.-e. . den, ſom arbeider ved at 

Leerer — Lafe 

br; Lærer nu. Tangt hyppigere, v9: alt 
"hvor Talen er om den, fom urderviſer 
flere, el. offentligt. At anfættes ſom Læs 
ver v. en Stole. ne v. denne Stif⸗ 
telfe ere godt lonnede. Gan glemte aldrig 
fin Ungdomslærer, … (Derimod ſiges Na⸗ 
turen havde været hans eneſte efter.) 
JIvß. Foltelærer, Huuslærer, Skolelærer, 
og flere, — Om et: Fruentimmer: Læs 
verinde, øn. == Kærling, en. pl.ver« den, 
fom modtager Underviiening, ſom evi Lære. 
z= lærvillig, adj. (itte: lærevillig.) ſom 
er villig, bar Loſt til at modtage under⸗ 
vilsning. Lærvillige Børn. ”Lærvilligt 
lyder Dyret iflur hans Roſt.“ Foerſom. 
Derxaf illighed, en. ud. pl. , 
: ele, en. pl.-r. [A. 6. Laſerce. N. 
6. og fol. Lewerk. E. Lark.] en al: 
mindelig Gangfugl (Alauda), hvovaf ad⸗ 
ſelllige Ærter ere indenlandſte, og den. meſt 
"udbredte af disfe Sanglærken. (A:arven» 
isls.). Deraf: Lærfebuur, Kærkefangſt, 
Lærtegarn (hvori Lærfer fanges), Lærke⸗ 
høg (et Slags [maa øge. Falco subhu= 
teo), Karkeſpid (hvorpaa Larker ſteges), 
LærbetvæB, et. (at Lærfer i Mængde drage 
fra een Cgu fil en anden), Lærfeteærn 
(en liden Græstørv, ſom lægges. å Gertes 
buren, 0. fi. '" ' ”? 

CLerketræ, et. pl.- er. et Maaletræ of 

sarix. ' , … 

Caerling, lærvillig, f. under v. lære, 
,. Lærred, et. ſ. Lerred. 

Fyrreflagten (i morge: Lœorkegran) Pinus 

om føres paa en Wogn p. eengang. 
Ride vælter Tuen ct Læs; tidt ſtrander 
Skibet paa mindſte Mæs.” Ohleuſchl. — 
"Deraf :..Læsmed, en. d. f. ſ. Sæffetvge. 
(Siælandft. ſalcarius. Golding. f. Mede.) 
sæ læffe, v.a. lægge Borde paa: en Vogn 
ell. et Trældyr. At læffe en Bogn f. færft. 
»For at læffe hans Ryg mu. en tung Byrdr.” 
Sneed. (Patr. FU III. 133.). At læ 
en Vogn, p. ett Heſt, p. et Eſet. At læffe 
af. tage Sæffet: af Vognen. At læffe. om, 
tåge Loœſſet af åg læffe p. ny; el. læffe. af 
ten Bogn paarn and. — try un, 

| Sda 
sting, en. (fort æa)Giar⸗ 0 mm 

me + Æogne. 
"Bingen at læffe. — Leſſepentze; pl. det, fon 
betales f. af læffe, — Lætffertb, et. Rgb, ber 
ſnoes om et fæs Os Il. Sad. — Læffetræ, et. 
Et tykt, rundt Træ, fom lægges ovenpaa 
et Korn: ell. Hoales, og ſurres faſt m. Roeb 
(Krogreb, Laſſereb) f. at holde Loeſſet. ¶IJ 
Siælland: en Læsmed.) — læffeviis,adt. 
i hele Las; eler Læs for Lœs. Man fevte 
den fordærvede Gæd i læffeviis ud af Gaur⸗ 
ben, Hoet fælger han ikke effer Gægt, men 
Æſeviis. 

⸗ a..å … læ I | l t | . 

[361, —ãâc —* reen, Bog, . 

Las, et. på d.f. [Jét. Hlass,] ſeam⸗⸗ 

P. 



ø 

Lœſe — Leſederden. 

ftaver ell. andre Tegn ſ. Ord, og enten frem⸗ 
fige diſſe høit, ell. foreftifte fig dem tydeligt 
uden at udtale dem. (Bemarkelſen: ſamle, 
ſanke op, hvoraf man vil forklare hiin, og ſom 
Det Fél. og Tydſke have tilfælles, forefoms 

"mer ogfaa i ældre Dank. "De læfte Pilene 
» tilfammen.” Vedel. ”At læfe Erter.” ”Han 

, sorelæsninger. Profefforerne hane endnu . 

EeAoem indeholder valgte fæfeftntfer.) 

har læft det bedfte ud.” Moth.) At læfe 
Skrift. At I 
noget i den,) At læfe eu Bog. (ſiges naar 
man agter at læfe den ud, el. til. Ende.) 
At læfe i Beg 2: læfe uden Hielp, inden 
i. Drengen fan godt læfe i.Bog (modſat: 
læfe udenad 3: fremfige det man har lært 
udenad.) At laſe noget efter, leſe noiere 
efter, At læfe noget for. een. (f. forelæſe.) 
t læfe et Brev, en Bog igiennem. At 

læſe fin Lectie op, læfe noget op.af en Bog. 
Ut læfe over p. fin Rolle, p. fin Prædifen 
(f. af lære den udenad.) At lade noget læfe 
(3: offentlig oplæfe) til Tinge. 2. holde 

ſtte begyndt .at læfe, 3. bede, holde Ban. 
Ut læfe til, fra, Vords. (Roſenkrandſen 
cer. Paternoſteret kaldtes fordum Læfes 
baand. At læſe p. fit Baand, bede Pater⸗ 
nofteret.) A e Meſſe (holde en catholſt 
Meſſe) Leæſebog, en. Læerebog celler 
Haandbog, ſom bruges ved Underviisning. 
Ca L. i. Vſtorien. En ftanſt, engelſt C. 

Læs 
ebord, et. B. hvorved der leſes. és 
væt, st. B. hvoraf Børn lære Bogftaver 

(Fibel.) Lafedag, en. Dag, P: bvilfen 
ber læfeg, holder 
(Moth.) Læſeglas, et. forſtorrende 
Slas, hooraf ſvagſynede Perſoner betiene 
fig ander Lesningen. Laſeckammer, et. 
Barelſe til Læsning og Studering.: Kæ⸗ 
ekonſt, en. den K. dt kunne læfe,. ell. at 
ære Burn at læfe. (8. 6. 0:;). leſelig, 

dj. ſom godt, let!tan læfes; ” tydelig. 
(Deraf: Læfeligbed.) . ſelyſt, en. 
Eyſt, Attraa efter Læsning. ”Virfningen 
"af en almindelig Læfelyft hos Folk af alle 
tænder.” Sneed. Léaſelyſten, adj. bes 
glerlig efter at leſe. LCeſemaade, en. 
an vis Maade at tæfe p. enten i Alm., ell. 
t GSrerdt untelte Ord (et. Skrift. Forſtiel⸗ 
lige Cæſemaader. (Barianter.) s 

ſter, cen. tilforn brugetigt for: Lector. 
Læfepult,.en. . Indretning til at lægge 

. Bogen paa, medens man læfer; - Bogftol. 
Sæfefal, en. En Gaf, tndrettst fil: der at Læftr 
Hale, et. til at holde Forelæsninger, Saa⸗ 
Aedes ogſaa: Laſeſtue. ol, en. 
1. en Stof m. egen Jndretn. 
at funne læfe fiddende.  2,-d. f. ſ, kœreſtol, 
Catheder. (Moth.) Læfefyge, en. Cu 
Overdreven, utidig, ffadelig Læfelnft. 
etime, en, T. ſom tilbringe m. Læsning. 
æfetræt, adj. træt af at læfe, (Gorterup. 

CEceſeverden, en, den læfende Deel af Fol⸗ 
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e £ en trykt Bog (3: læje læ 
fon tæfér, Denne Bog har 

af megen 

jvf. det S. Lifpeln.] 

orclægning,. ell. desl. 

til begvemt 

Leſeverden — tet. 

ket Vet fæfende Publicum. Den bond 
Læfcoerden. (Grundtvig.) "Faa min 

ene. Mark og pede den male 
eg bar, at førede.” Bagg. "Den Dec « 

der blot læfer for fin Fornsieiſe. 
Rahbekt. leæſeværdig, adj. (om forticm 
at lœſes. Læfceovelje, en. O. i at læk 
tfær bsit, == Læfen, en. Gierningen v 

Læſer, en. —X rue Perf 
et me 

Læfere, Enhver Forfatter suffer at behe⸗ 
fine Læfere. — ning, en. 1. Gierxi⸗ 
pin at læfe; Oplæéning, Sjensemiæsning. 
At foffelfætte fig med 2. det, man læs 
fer. (Fr. Lecture.) Det er ingen Å. fer 
Beers. Paa Landet er det ofte vanidigt, 
at fane god £. "At be ere Meftere i flig 
Luering, fom blev aldrig fæft.” Matt. 
I. Kundffab, erhverdet v at lſe. Fa Mard 

Læskiun.. 4. At gaaet. Lang 
av forberedes af: Præften til Gonfirmatios. 

pe, 2.2. [X. 6. Hiop. Gu. lespa. 
tabte utydeligt, eg 

med .en:noget hvislende ' Syd, ved ar fax 
ungen mod:Zænderne. Dun læfper neg«t 
nor ben taler. En læfpende Udtale. ”D: 
Kæfpendes Tunge ſtal bafte fil at tale.” 
Eſ.a2.A4. (Bib. af 1550 har: de flamme 
Tunger.) — Deraf: Læfpen, en. ad. pl. 
Gierningen. at læſpe. [adj. læsp, (Isl. 

vor £. 

—2 & 

"hlestry 'Gv, CAæsros.) ſom taler utedeligt 
eet leſpende, høres fielden. »Din lælpe 
Zurnige:”, Arreboe. Hexaem. 180. 
Axſpe retlig taler.” Gamme.] 

%.8. f. under Læs. 
72 tt. be ært, en. pl.-er. (3. Saft] 1. et vig 

Mant p. Vaxer, der undmaales fondenlis, af 
forftiglig Størrelfe. En É. Korn er 12 Ynad 
eks AB Tonder. En Læft Galt, Gtecutal, 
Bart er 18. Zender. Ga Løft Kalt, Kul, 
Smar, Gild, Kied, m. m., er 12 Tonder. 

” Den | 

"2 :et Maal p. Skihes Storrelſe ell. Drægs 
tighed. (Den danffe CommercesLæft regnes 
til 4000 Pund; en TræflaftsLæft til 5200 
PD. B. 6.0.) — Lættemaal, et, Maal, 
Udmealing efter œſter. læfteviis, adv. 
i Læfter, efter Læftemaal. Diſſe Korulad⸗ 
ninger fælger læſteviis. 

2. Læſt, en. pl.ver. [Xx. Setften.] en 
Kræform, efter Fodens Skilkkelſe, hvorover 
Skomagere (ve Skoe og Sterler; Stoma⸗ 
gerlæft, Stolæft, Stavlelæft, At ſlaoe als 
oner cen. Læft 2: behandle alle cené. — 

em, en. ſ. S vent. 
- Kæfte, va. flade, beſtadige. (forældet) 

Latte.] Deraf: 
) med Sætter: forſtiellig fra. 

Loeb, et. pl. d. f. Zel. Hlpup.] —* 



gø — 
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on ſteerkere Bevægelfe med Benene, 
ene fremad. Keb er forſtiellig fra 
artig Gang. At ſtandſe ceni Løbet, ” 
gt erikke l de Lettes Magt.” Præd.9.11. 2. 
qurl. a) om enhver anden haftig og frems 
Pivende Bevægelfe. Stiernernes, Flodens 

(om Skibe bruges Fart.) Klog p. Him⸗ 
selene Kob. Tidens Leb.. ”Ni San 
avde jeg lagt Aarets Lebtildage.” C. D. 
Ziehl. b) om Begivenheder, deres Folge 
g Stiftet, Verdens Løb 2: Tingeneé 
Imitiftning, de p. hinanden følgende For⸗ 
ndringer. ”Den, fom i Verdens Cob fun 
[det dreven er.” Holb. Livets £. ”En For⸗ 
ndring iTingenes fætvanti e Leb.” 
Zneed. »Har dy i dit Livs aldrig 
tet Guds Under 7” Mynſter. Et Menne⸗ 
tes Levnetslob. ”VPenge og Varer. have 
eres frie Lob” (>: Omieb.) Schytté. 
Indv. Meg. 11.246.) — Pengene git i 
Løbet, tilfattes, forbrugtes. 3. i Mu⸗ 
ſten >: Tonernes haftige Falden og Stigen. 
. Huulningen i en Bafje og Kanon, hvori 
tadningen bringes. En Baſſe m. glat, m. 
iflet Løb. 5. det dybeſte Strøg i et Fars 
sand imellem Lande eller. Havbanfer.; 
Rende, Skibslob, Seiſlob. (ſ. Judlob.) 
Rongedybet kaldes et Lab uden for Kig⸗ 
renhavn, 6. A0b p. Ploven. ſ. Plovlob. 

be, v. n. leb; loben (fom dog 
ĩelden hsres) og lebet. (er og har.) 
Isl. blaupa.] 1. egentl. bevæge fig hurtig 
remad v. Hielp af Benene. Du har løbet 
or ſteerkt. Hunden er løbet bort, ”Ethvert 
Dyr fan figes at lebe, naar det flytter fig 
aſtigere affted, end dets fædvanlige Sang 
Tr.” Sporon. (f. rende, fom bruges om 
Dyr, og tillige om Menneſter; om livſoſe 
Eing derimod blot: løbe.) "an løber 
or at fomme frem; render for at fomme 
ort.“ Sporon. (J dagl. Tale iagttages 
og iffe altid denne Forſtiel,) At løbe for 
en 3: flyve for ham, løbe af Frygt. At 
øbe (vende) fin Belt, rømme, undvige. 
Ce løbe Storm p. en Fæftping. At løbe 
ild, forfeile ſin Vei. At lebe med Liim⸗ 
tangen, blive narret. 2. uegentl. a) hyps 
igen i dagl. T. om at ſtynde fig hen til 
it Sted, uden juft egentl. at løbe. Karlen 
er løbet p. Poſthuſet. Bb) ligeledes: om 
t komme hyppigen p. et Sted. Gan løber 
ev nidtig og fildig. Han løber paa alle 
droer. Hun løber om i Byen for at høre 
dyt. Pigen maatte lebe i Byen hele Fors 
riddagen. -c) At løbe af fin Tieneſte 2: 
»vlade den hemmelig og i Utide, 3. om 
vloſe Tings haftige Bevægelfe (egentl. og 
gurl.) og om Tiden. Strommen løber 
ært. Skibet er labet af Stabelen. Tiden 
»ber haftigt hen. ”Løber nu Tiden ikke 
rer Øufte,. og falder den os cuten lang 
ler fortrædelig.” Eilſchow. Lagen løber 
a Kiedet. Der løber et Rygte i Byen, 

2 
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Dør, uden at fige noget.” 
flydende (ifær om Wetaller,) 5. "blive 

jvf. anloben (og v. a. anl 

Lobende, 

Løbe. i sø 

It lade Munden lobe a: tale meget hur⸗ 
tigt og noverlagt. ”At gisre det umuligt 

. bende, at lade Munden løbe uden Ops 
Rahb. 4, blive 

utæt, rinde. Tonden, 
nen feber. 6. ta en vis Retning, fore 
hen til. Denne Vel løber (gaaer) lige til 
Byen, Belen til Gaarden løber af p. vens 

Karet, Xheemaftis 

fre Haand. 7. om Dyr: yttre Parredrift. 
8. med Præpofitioner: Løbe af. At lebe 
cen Rafgen af (vinde Fortrinnet f. ham.) 
Ut løbe af med noget 2: opnaae, erholde 
Ahelſt yden fin Fortienefte.) Uhret er løber 
af 3: gaaer iffe mere. Prøven, Forføget ” 
leb vel, ilde af 3: ſik et godt, flet udfald. 
»Men det lob forbandet galt af for mig,” 
Holb. (Pol. Kand.) — Lobe an, figes om 
blanke Mctaller, der fabe deres Glande og 
modtage en Begyndelſe til Ruſt, Steal 
løber an ved Fugtighed. (T, anlaufen) 

løbe, fom herfra 
er ganſte fortie igt. Ligeledes partio gns 

den Æglemaade2: at fomme ans 
lobende.) — Løbe hen. Tiden løb hen 
(forløb) m. Samtaler. — Løbe i. Heſten 
øber i Spring, galopperer. At lobe i Skiul 

FFiut⸗ fig); løbe i Hob (famle fig). At 

døbe i Taaget, handle uden, Dverlæg Die 
nene lob i Vand. , Urter lobe i Frø, At 
løbe i Traad 2: lyttes, have Fremgan 
Xt løbe i Penge, blive dyrt betalt, kofte 
meget. — Løbe ind. Dette Tøj vil lebe 
meget ind i Waffen (blive fortere, ſmallere.) 

et løber ind i mit Fag (flaaer i For—⸗ 
bindelfe med.) Def fan undertiden løbe 
ind (indlobe, hænde fig.) act. At løbe en 
Der ind 3; løbe faaledes til den, at'der 
viger, falder ind. At døbe cen ind 3: inde 
"hente ham i Løb. At løbe cen ind p. Livet. 
— Ut løbe med. Det fan t. Nod løbe med, 
gaae an. At løbe med (udbrede) Sladder, 
m. et Rogte. — At lebe om noget 5: føge 
det ivrigen, m, Haſt op paa flere Steder, 
Ur løbe Landet om; løbe om i Landet, At 
løbe cen om (omfuld,) — Løbe op. a) vere 
haftig op. Barn fan ſnart løbe op. En 
lang, opløben Dreng. Uitrud løber op naar 
Gaven ükke luges. b) formeres, tage. til, 
Renten er loben op til en betydelig Sum, 
c) ſtilles ad, loſes fra hinenden. Kiolen cv 
løbet op i Semmen. Der er løbet endeel 
Mafter op i Strompen. d) act. At løbe 
cen op, indhente ham v. at lobe. At løbe 
en Der op 3: ſtode den op ved at løde til 
den, — CLobe over. Karret (Vandet i Kar⸗ 
ret) lober over, flyder over Bredderne. 
»De ffal vorde til en Bæk, ſom lober over.” 
Jer. 47.2. Det løber over min Cone (fræts 
fer fig hoiere, udgier mere end.) Haun løber 
mig over hver Dag (overhænger. f. overle« 
be.) At løbe over (remme) til Fienden. 

X 

obe i Ning (lohe om j en Krede.) At - 



Løbe — Lobenummer. 

if. Overleber.) Muudén leber over p ham 
(2: han taler meer end han burde.) — 
— f.øbe paa. Jeg leb paa ham i Morke. 
Skibet lob (ſtedte) paa Brund. At løbe 
blindt paa. At løbe een paa Døren (overs 
lobe ham.) Det er godt, at, der er noget 
at løbe paa (noget tilovers, noget at fage 
til) — Lebe ſammen. Folk løb ſammen 
ftimlede) paa Torvet. Her lobe to Veie 
ammen (føde ſammen.) Melfen lober 

Fammen, ofteé, ſtorkner (det famrge kaldes 
ogſaa: ſtilles ad.) — At løbe til en Gier⸗ 
ning, fotetage den m. ubefindig Jil. Det 
er tffe at løbe til, itke faa let at lobe til 
wa: det er noget, fom fife fan giores fag 
det, eller i en Haft.) — Løbe ud. Floden 
Llober ud (har Mt NdIpb) | Havet. Der løs 
ber et Forbierg ud t, Vandet ner fi 
frem.) BVerelen løber ud Tor forfalden til 
Udbetaling) i Morgen. Terminen (Beta⸗ 
Hangétiden) er udloben. Uhret, Ilmeglas⸗ 
fet-er lobet wd (udlebet.) Det lober ud i 
te (forvtrees, blandes ſammen.) Det lober 
(fommer) ud p. eet, Der løber ud p. Be⸗ 
drageri (har t, Henfigt:) — Lobebaand, 
⁊t. Baand ell. Snor, fon trættes iglen⸗ 

nem et Lksb ell. en Lebegang paa Klæter, 
C. i en Kiole, i Gardiner. Lebebane, 
en. egentl. en Rendebane. (ſ. Bane.) fig. 
Levetid, ell. en vis Ded df Livet, fom'a 
vendes: p. em vis Maade; At nærme fig fil 
Enden af fin L. Hans L. ſom Statsmand, 
war fort, men' glimrenjnde. Kobebro, er. 
bevægelig Bro, fom faftet over en Grav, 
ell. fra et Skib t. Landet (Kaftebro, Storms 
bro,) Moth. Lebedah, en. lovbeftemt 
Frifi f. Udbdefglingen af rn Verel ell. Dblts 

. gatton efter den angivne Forfaldstid. Les 
” Sedegn, en. tilforn: en Degn, ſom ikke 
havde: faft Kald (Sædedejn) men gik om⸗ 
ting fil flere Kirker f. af ſynge v. Guds⸗ 

tieneſten. Lobegrav, en. 1. Gang ell. 
Grav, hvilken Belcirerne kaſte og forfyne m. 
Bedfiværn, for m. mindre Fare af kunne 
nærme fig Fæftningen. 2. en Gang paa 
Krigoſtibe, hvor man fan komme til at 
ſtoppe Skadhuller tæt over eller under 
Vandgangen. obehammel, en. d. ſ. ſ. 
Forſtær. (Moth.) Kobeild, en. 1. en 
Maade at fyre paa, hvorved Soldater i 
flere Rokker vedligeholde en beftandig Ge⸗ 
vœrild. 2. Ild, hvotved Miner ell. Lad⸗ 
ningen i en Steen, der ſtal fprænges, ans 
tændes (enten v. Evodeltraad el. Købe: 

krud 3: Krud, ſom fpredes tyndt i en Tang 
træfning.) . SEebeknude, en. &K. fom 
fan trokkes op, Trætfefnude. CLobe⸗ 
kraft, en. Evne, Kraft til at løbe, ”Det 
hiver Trætte Cobekraft.“ C. Frimann. 
Leæbekugle en. f. Rendekugle. Cobe⸗ 
linis, en. Linie, hvori et Legeme (f. Er, 
en Kugle) løber. Lebenummer, et. Tal, 
Nummer af en fremlobende Mætfe, ſom 
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viſer hvad Plads een har, eil. dbesl. år 
bepas, et. flet Sfudsmadt , Bortvtisaix 
af Tieneſte. At give cen fit É. Let 
rygte, et. omlsabende, uſitkert Rygte. L 
beſeddel, en. Seddel, beſtemt £. af bring 
et Budſtab hurtig omkting fra cen til 
anden. Cob en. En omlke 
bende Skytte, uden faſt Ophoſdefted. Hee 
fremmed Kebeffytte, fom "har Lyſtet 
Bytte.” Grundtv. Cobetid. cen. da 
Tid paa Aaret, da Dyr ere parrelsſtec 
Parringetid. (f. lobe, 7. Løbevogn, ca. 
1. d. ſ. ſ. Gangvogn. 2. Bogn, fom be 
rer éen der løber (Draifine.) B. S. O. 
— Løben, en. ud. P . Gierningen et lobe. 
— LCober, en. pl. ec. (N. &. Låper.) 
1. cen, fom har Færbdighed I at lobe. par: 
er cn god Køber (ogfaa om efte.) 
ben, ſom bruges til af bringe hartige 
RAXArender fil Fods; færd. en Siem. 
fr ſtore Herrer bruge af lade le 
oran deres Vogn, til at gdae rr 

der, m. m. 3. Løberen i en Malle, På 
oberſte Molleſteen. ( modſ. Li ) 4. 
en Brikke i Sfatfpil. 5. en Steen tå a: 
"tive Farve med, 6. til Skibs: "et Jeug, 
om forener to Blokke. (AfBemærf. Re.:. 

berhue, Loberffilt, rr st fom " 
bruges af. Løbere.) = lebſt, adj. (R.€.. 
löpft.) 1. om Hefte; ſom fede et platfes 
tigt Anfalb af Frygt ea. Bildileb, og lobe 
—6* Filrſpring uden at Inive Tammen. 
Heften (26 lobſt. Defteh er lLobft (her Zil⸗ 
boielighed til at føbe lsbſt.) 2. om sifk . 
punter, ffær Hunde: parrelvſten. — 

bifhed, en. ud. pl. Beſtaffenheden at 
være lebſt, eler Tildøtelighcd dertiL 

… Løbe, en. [IItl. Hlaup. T. Lab. fell. 
re den ſammenlabne, oſtagtige Weil⸗ 
veedſte, Tom findes i unge drevinggende Dari" 
Mave (Løbeblære, Løbemave), tiigemå ' 
Maven felv, fom-tørret og bruges t. af lobe 
Melken d: bringe den til at ſtilles ad v. Oſte⸗ j 
lavning. Ogſaa: Oftelebe. Til den Kor 
Oft fan næften behøves en heel Løbe.” Aa⸗ 
gaard om Thye. 1%, = Loøbelege, en. 
Saltlage, hvori man ppisfer Der ſorrede 
Lebe, og fom undertiden bruges i St. for [I 
Loben felv. (Aagaard? 6. 124.) 

Lobe, v.a.1. At lebe Meik 2: bringe 
den til at oftes ved Hielp af tabe, 
mn med, en. Sel. — ——* 3 
ær i JIylland; og deraf: » Far 

vegryde, Ledfedel, — Der ſot 
taler Verden faa derom, ligeſom der Blinde 
Dommer p. Lad og Farve." PD. Aidemand. 
4543. ”Den, fom hitter Driftefæ, ſtal ep: 
lofe det v. Alder, Kod og Mærke.” D. tor.) 
= Deraf det jydffe: at lødde eller lodr, 
farve (ffær om at farve blaat.) 

Leodeguld, et. (af ledig.) det ſineſte 
daldeles udlandede Guld. (Cabefelv, Tecnt 
Selv. Moth.) ” MEE 4 
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Lodemark — Logbæxt. 
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Codemark. en. et Slags Myrt I ældre 
Bider: tå- Kigsbaler. (Oſterſen.) Ogſaa 
m vis Bægt af Guld eler Selv. 
Ledig, adj. (T. loͤthig.) bruges til 

tt betegne Solvets Reenhed. 16lodigt (ell. 
Mot lodigt) kaldes det ganſte rene; 12 løs 
rigt, det fom har 12 Dele reent Solv og 
bp Dele Zilfætnng; o. fiv. — —Aa 
n. Solvets Beſtaffenhed iHenſ. HT dets 
Fiinhed. At prøve Solvets Lodighed. 
Loe, v. n. 1. (har.) figes om Køer, 

naar Øveret og Fodſelsdelene foulme, imod 
ben Tid, Koen ſtal fælve, pos Moth: 
fede ell. lee. Ga —* no Gom Fear 
ret br. quæge. On . og Falſter. 
Løfte, * 5. under love. f . 
Løfte, v. a. 4. [Isl. lypta.] bringe 

noget i Beiret (enten m. Hænderne og Ar⸗ 
mene, eller ved Hielp af Maſtiner.) jvf. h 
lette.“Man letter det, ſom man blot brin⸗ 
jer fra fit Sted; man lofter det, fom man 
ringer i Veiret, og reiſer det, ſom man 
bringer overende,” Sporon. At løfte en 
Steen fra Jorden; løfte en Gæt p. Ryg⸗ 
gen. At føfte cen p. Heſten; løfte (lette) 
sen af Sadelen. — At løfte et Vindue af, 
løfte en Dør af Sængflerne (bringe den af 
ved førft af lofte den i Veiret.) At løfte 
paa noget. a) forføge om man fan bære 
det. Leftyp, Sætten, om du fan bære den, 
b)-underføge Fongden af en Ting ved at 
løfte den. ore p. Drengen, hvor tung han 
et. — At lofte ſig, ophovne, hæve fig. 
Stagen, Deien vil itte løfte fig (raſtes.) 
— Loften, en. ud. pl.' Gierningen at løfte. 
= Fefteftang , en. Vregtſtang, hvormed 
noget løftes el, lettes fra Jorden. . Lof⸗ 
tetdg, et. left Zag, ſom fan løftes op og 
nd.  Loftedærk, et. mekaniſt Indret⸗ 
ning t. at lofte noget i Beiret. (Donkraft.) 

bet, et. pl. d. Å [Yst. Lankr. aA. &. 
Lede] En Planteffægt (Allium), hvoraf 
adittilige Arter bruges fom Madurter. 
RNøbdleg, Vinterlog, Gommerleg, fpanffe 

g, m. fi. Afartet.) Allium cepa. vids 
føg. (Allium sativum.) Purreløg. (A. 
purrum.) Purløg. (A; schoenoprasum.) 
m. fl. At ſtere et Løg f Stykker. At fætte 
(plante). . (Ordet br. ogſaa ſom col- 
lect. med Art, en, & 

Bugt. (Oftere: gfmag, lugt) 
Logbed, et. Havebed m. 4 t. g — 
adj. grøn, fom Legens Blade. Log⸗ 
knippe, et. og CLogreve, en. Løg, bundne 

en. Suppe nt. mange Løg, ef. togt paa 
Bøg, ” Logurt, en. pl. -er. almindelig 
Benævnelfe'p, de Haveurter, hvis Løg br. 
til Mad. (O affens Landoec. 298.) gs 
sært, en. kaldes alle de Blomſter og Plans 
er, der have en logdannet Nod, (Svibel⸗ 

sor Legadle — Loakammer. 

d. 
os ⁊ 

⸗ 

vœrt.)  Loyæble, et, Et Slags Xbler, 
1 Stitfelfe lignende Løg. ' 

. Køln, en. pl.-e. f. under Tyve, 
" "Kogte, en. f. Lygte BENE 

Ler, adj. 1. doven, fad. Deraf: Adl⸗ 
bænt, en. udſtoppet Benk, til at ligge 
ell. ſtrekte fig paa. [Maafte? dog af Sel. 
Lui, Zræthed, og hrinn, træt, mødig.] 
2. til Skibs, om Vinden: fagté, fvag. En 
loi Kuling. (ſ.laber.) — Coie, br. i Norge 
for: Ophold i Stormen, Uveiret. 

Køle, v. n. 4. (har,) være orkeslss, 
gtere fig magelig, dovne, At ligge og loie. 
Binder loier af 3: bliggr ſvagere. . 
Aeier, n. s. pl. (ud. sing.) det, fom ér 
lyftigt, ſom morer og vætter Latter; det 
fom ſiges el. gisres af Skiemt, uden als 
vorlig Henfigt. ISv. Laie, Latter. IS. 
læia, hlæge; Goth. hlaian; at tee.]) It 

flove Loier; fortælle Loier: finde pan . 
Jeg giorde, fagde det kan f. Løier, At giore, 
at have Loier m. cen (drive Glict m. ham.) 
* leierlig, adj. 1. fom medfører Loier, 
vætter Øliemt, ſtiemtefuld, pudſeerlig. Gt 
løierligt Indfald, En leierlig Hiſtorie. 
[Cv..ldilig, lõielig. latterlig.] 3. Danſt 
derimod er en beftemt Forftiel imellem 
latterlig (låcherlich) og Iøierlig (drols 
fig.) 2. underlig, fær, beſynderlig. En 
leierlig Perſon, Handling. 

Læiert, en. pl.-er. Et Slags Soob f. 
fpæde Børn. rer J 
Lotte (Sndelufte), f. Lytte. | 

… Fæmmel, en. pl. £.emler, [af det T. 
Luͤmmel.] et grovt Skieldéord, fom ”fet 
Tan blive et utilbørligt Ord.” ”Ved Lem⸗ 
mel forftaaeé en opisben Kart, der iffe 
gier noget Gavn; og Udtryktet br. aldrig 
om gamle Folf.” Mile, J 

1. £en,n.s. IJJél. Leynd, Leyni. ] br, 
fom adv. ud. Artikel. i. Len, hemmeligen, 
Å Gtiul, itke aabenbart. "Af Gorg henviés 
ned den i Len.“ Rahb. == Heraf, el. af 
løn, | adject. Bemarkelſe (hemmelig) haves 
følgende fammenfatte og afledede Ord: 

nbo, en. et ftiult Opholdefted (dan 
Navn p. Planter med ſtiult eller utydel 
Blomſtring. Cryptogamia.) 
et. Brev om hemmelige Sager, fom fens 
des I Landom. £Lenbud, et. hemmeligt 
Budſkab. Moth.) Lender, en. ſtiuit 
Der. Lengang, en. hemmelig Gang 
over eller under Jorden. (br. ogſaa for: 
bedekket Gang, Buegang. Deraf: Lens 
gengsport, 0. fi.) rav, en. hems 
melig, ſtiult Grav eller Groft, ſom man 
tilforn brugte at opkaſte omkring Foſtnin⸗ 
ger, f. at flade Beleirerne. (Jahn. Nord, 
Krigév, 365.) Longrube, en. hemmelig 
Grav cl. Grube under Jorden. n⸗ 
hore, en. Qvindfolk, ſom dolger fin kos⸗ 
agtighed. (Moth.) Lonkammer, et. hems 
meligt Bærelfe, Kammer, fon man har 

Lenbrev, .. 
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I.) Conlem, et. Aplelem, Kisnssz (jvf. 
SR Conmord, et. "hemmeligt lenne (giengielde) Belgierninger m. litaf: 
Mord, Øn 
meiig Port . Udgang, (Bording.) Lens Dette Forstagende lonner fig godt. Da 

Skrift m. hemmelige, uforftaaelige Tegn. lonne er at tildele cen det, han ved cs 
. 3 i, en. f.Kerroci. ' Handling enten vistelig el. formeentii 
Fyns dong Lonfti —A— —* At —28 er at —— 

(Foerſoms Digte, Il. 70.) ' ming. 

2. ken, en. na inden fange Zræ, med af Keuningedag, en. den Dag i Uga, 
meget hvidt Web, ſom dyrkes ver og . . 

Lunde; Balbick, Naver. Acer pseudopla- LAG —* rr ening f. Konning TT 

anus 125) ev fun en falg 
8, kon, fn. ud. pl. el. Laun,] 1. 1. dtale og Étcivemaade. ] 

ibtroftig Bemætt. det Gode el. Onde, ſin fe, adj. og adv. [ISL laus.] 1. iffe 
deles cen for hane Gierning; Bederlag, fag, hvis Dele ikke ere tæt forenede; aaben. 

glengten, Dybden . ét — sn É.on Loſt (aabent) Lerred; les Jord. Dette Tei 
an være noget ondf; leg. . ms 
Len fom forentdt.” Miller. Denne i te meget left, - Der ev fun et løft Ga 
drige faaer .vel engang fin Len. ”Hver "rammet, iffe tæt (ammenfvebt «forms 
DOvertrædelfe og Ulydighed fik fin rette mentrukket; ſiap. Klæterac hang lefe om 
Lon,” Ebr. 2. 2. fan fif fin fortlente Kroppen. At ride med les Tomme. Gis 
on (baade om den, det gaaer ilde og "tet. fiagrede leſt for' Vinden. Med left 
vel,) f. Belenning. ”Løn fan man talte Sovedhaar (modfat: bundet, flettet.) .3. 

en Dandling fortiener fig; Belemming Sanimenhoid el. Sammenhæng, Bed ca 
det Gode,.fom efter en Andens Gille føls Ferie Ruftning ere ale Gtyfferne blere⸗ 
"ger derpaa,” Miller, 2. Vederlag, Betas lefe. Nebdet, 8 
"Ting for Arbetde ell. Tieneſte hos en privat rive, bryde noget les. Han tog alting må, 
"Mand, At give cen Koft og Len. At tiene baadesløft og faſt. At have en GÉrue les 
for en ringe £. En Arbeider er fin Con 2. itte være ret Kog... 4. itfe bundet, 
værd, ”Gvo fom berøver cn Daglenner fin 466, indſtrenket. Ar give een Les af Za Con, udgyder Bibd.” Sir. 34.23. 3. «ars fab. ”Han lod. ham les og forlod (efters 
lig Befolding, Zonning . At forbedre en gav) ham Gielden. Matt. 18. 27. Ovæs 

£.ondom, en. pl. Zendomme. $emmes figur. iffe bunden v. Løfte, Fereniug, 
»Tigbev, J Éondom, hemmeligen, Etiui. Tienefte, XWgtejfab.. Gan er ledig 
v»Guds Londomme ere os aabenbarede,” (ugift.) —*2* ei ere i Silence. 
Zauſſen. At drage Sløret fra Ordenes jur Løsgængen.) De tig 

S.ondomsvgtt, et. pl.-er, noget, ſom gio⸗ deuvſtig 6. ſiguri. ugrundet, fom gi fors 
tes hemmeligt; hemmeligt Værk cl. Ar⸗ ener tand. pak Gnat; lefe ' , 

Sønlig, adj. ſom er eller ſteer i Len, ubunden Øtiila: Profa; (mobfat: ti 
ftiutt, hemmeli . ”Kenlig Ting ſtal man Gtiil.) 78, ſom av: udtrylfer det gaber 
enlig bære.” Sedfpr. Lenlige Giemmer. tiden en haftig opfommen sg en 

»Et beſynderligt Sted, hvor bun trocde, den haſtig Voldfombed I Gierni Fryde 
Ilenlige Stat laae.” Bagg. Jeg lærte at los (ifte løft), ſtorme les. Jeac, les paa 
forMaae min Følelfe og lonlige Attraa.” cen; gaae les paa Flend il kk 
Rein. — Conlighed, en. Hemmelighed, p. Vinen, paa hans Præge (fæ o ill 

% 
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paret paa.) jvf. nedenfor adv. left 9. Leſe, v. a. 2. IIel. leysa.] 't. giore los, 
om Endelſesord bemerker det en Mangel giosre fri, løsne. At loſe en Hund af Læns 
maa, ell. en Frihed for noget; f. Fr. arves den. At loſe Ovæget. At løfe en Knude 
os, barnløs, faderles, hielpelos, troles, (det modf. af binde.) ”Da løfes og da ka⸗ 
— angerles, bredelos, ſtadelos. — lovs ſtes hver en Lenke.“ Fr. Guldb. — At loſe 
igtig, adj. ti hsi Grad hengiven fil (ell. løgne) en Bue (modſ. at ſpende, ſtram⸗ 
ſtydſthed og Vellyſt, liderlig. Deraf: me den.) — Ogfaa neutr. at løfe f. ndget, 
Løsagtighed, en. ud. pl. ”Vifer Urydſt⸗ At loſe for eh Gæt. ”Om han og vilde flet 
)ed fig fom en Tilboielighed til at bedrive for Vindens Bælger loſe.“ Arreboe. 2. 
Itugt, faldes den Losagtighed. Utugt er figur. a) for: ophæve… "ilden Lydighed 
Synd, Lesagtighed er Laft,” Muller, (jvf. mod de Love,, hvilte integ Mennefte tør 
Liderlighed, Lerfærdighed, og flere.) — loſe.“ Mynſter. (Præd. 1815, IL 151.) b) 
"Uegenti. og ufædvanl. er Brugen om uper⸗ frigisre, fritage. Underſaatterne løftes fra 
onlige Gienſtande: ”trevfet bliver ei et deres Ed, ”Gan lefte Sarerne fra deres 
Skrifts Losagtighed.“ Popes Ktit. v. Troſtabsed.“ Schykte. c) udløfe, befrie, 
Schiermann.) oobryde, v. a. 3. bryde lestiobe. At loſe Fanger, Slaver af 
. noget, ſaaledes at det gaaer 186. (Liger Trælbom. At lefe een af, Sield. (ſ. uds 
edes: løsbinde, lesgiore, lostoble, los⸗ loſe, Leſepenge og Løsning, 2,) 3. 
vkke, losſtere) Eoogang, en. den Om⸗ indlefe, gisre Fyideſt for, At Lefe et 
tændighed, at gane løg, iffe. at være Pant. 4. affyre. At løfe en Boſſe; loſe 
engſlet, tøtret, bunden, 0. d. Qvægets Kanonerne. (f. Loſen, 1.)' 5. forklare, 
Losgang. (Dalgas Bejfr. over Nibe Amt. udlægge. At lefe en Saade; loſe en fvær - 
5.151.) lesgive, v.a.3. give cen fri, . Opgave. — At løfe af, ombytte Vagtpo⸗ 
øslade, At løsgive cen, fom var fangen. fler. (f. aflefe.) At loſe Panter ind. (f. 
»Han udſtaaet har fin Net; han ſtal los⸗ indloſe.) At leſe en Knude op; loſe op f. 
gives." Holb. P. P. Deraf: Løsgivelfe, Gæften. (f. oploſe.) At loſe ud. (f. uds 
m. Løsgænger, en. den, ſom ikke har faſt loſe. Fry kg adj. IN. S. (Os HE] 1. 
ODpheldefteds Tieneſte eller Neringsvei. ſom fan loſes, oploſelig. "2. ikke faft, ikke 
Lesgengerſte) Losgengeri, et. den grundigt, ſtisdesloſt, ikke vel overveiet. 
Tilſtand, at leve ſom Løsgænger, Loss" Et loſeligt Arbeide, Forſlag. — lefeligt, 
hammel, en. Hammel, ſom bevæger fig loſeligen, adv. At omtale noget loſeligt; 
sm en Bolt (modf. Stivhammel.) Less giennemlebe en Bog 8 en. * en, 
olt, et. Tvxxtræ imellem Stolpérne i en en. 1. Affyring. § loſe, 3.) Kanonertes 
vgning af Bindingsvært, hvorved Stol⸗ Coſen. Danſt Løjfen 3: 3, 9 el. 27 Stad. 

perne ftives og haldes ſammen. leshuls 2. Tegn,. eller Ord, hvorved egne Folk i 
det, adj. fom ei har faſt Kisd. (Moth.) Krigstid kunne kiendes fra Fienden. (Pas 
leskiende, v. a. 2. domme fri, frikiende. role, Feltraab.) 3. Pant, ſom ſettes for 
lastiobe, v. a. 2. ſtaffe cen los cl. fri for det, man er fytbig, naar man et firar fan 
Penge. At'lestiebg Slaver. leekynde, betale. (Moth.)  Lofenøgel, en. Pavené 
vr. 8. 2. opfige, forkynde Ophævelfe af en C. >: Magt t. at forlade Synder. Le⸗ 
Tontract eller indgaact Forpligtelſe. ”Da ſtpenge, pl. P. fom betales f. at loskiobe 
maa de Tiéneften lestynde i nogle af Bys cen (af Fangenſtab), eller for at indfrie, 
me cl. Sognefolkets Nærværelfe.” D, £, lefe noget (ſom er. under Beſlag, fat i 
[IL 19,9. laslade, v.a. flippe [86 den, Pant, ef. desl.) . F 
om var bunden el. fangen, losgive, give fri. LCesne, v.a.ogn.1. act. giore (eg (fun 
Deraf: Losladtlſe, en. —leslivet,adj. fom i Bemærk, No. 1 og 3.) 2. neutr. blive 
jar løft Liv, tynd Stolgang, (Colding.) les, gaae las. (B. S. O. rettere efter Tas 
osrive, v.a. 3. tive los, tive fra, hvadder lebrugen recipr. løsne fig.) = Lesning, 
sar faft ell. fæftet; . ſigurl. af losrive fig en. pl.-er., 1, Gierningen at loſe. Kreas 
»: befrie, unddrage fig fra. »At vove def tures £. Kanonernes LK. At fyre hele 
nindſte Skridt for at / losrive fig af diſſe Kooninger i Rad. 2. Indfrielfe, Indlos⸗ 
kammelige Lœnker.“ Bagpefen. løsfige, ning. Panteté Losning. A. Deraf: Loss 
v. a. 3. fige fri, tiende fri. At lesfige fg ningsgave, en. Gave, hvorded noget indls⸗ 
ra et Løfte. losſtudt, losflagfen, loss ſes/ ello en Perſon udlafes. (Lefepenge.) ”Til 
ændt, adj. v. (f. ovenfor lesbryde.). Løsningsgave é Sonnen.“ Fibigers Gys 
sore, et. collect. Gods, ſom Eieren mers Ji. oningspentgze. pl. Loſe⸗ 

lan føre fra Stedet, ſom ikke er jordfaſt penge. Cosningsret, en. Ret t. at kunne 
er nageifaſt; Bohave. (Kreature regnes indloſe Gods ed. Pant. 
sog ſedvanl. itke blandt Løsgre.) ”Kiobs Loft, adv. bruges, faavel fom løs; 
tedgodé er Cosore.“ D. Lov. V,3. 4, Er men dette oftere om noget ſom løfes, ſom 
Slotte et længer fafte Giendomme, men bliver ell. giores left; adv. løft om det, der 
un Lesøre, rarligt Gods?" HOhlenſchl. figes at være eller ſtalle være løft (adj.) 
Uaddin.) Baandet fidder loft, (Derimod: Stær 



eller i sing. om.et 

Lothc 
Baandet løs, Bind Treten leos.). Troen. 
var løft bunden om Livet, 
Lev, et. pl. Lov. [X. &. Leaf, Jol. 

Lauf:] Zræernes Blade, Gront, visſent 
Éov. Det affaldne Lov. (Ofteſt br. det ſaa⸗ 
ledes coHect.) Lovet fpringer ud, gron⸗ 

neg, visner. — 
T enkelt Blad. Dog figer 

man: Gan et bauge naar et Lov rører fig. 
Det var et viffent Lov, der faldt. ”Eet Lov 

p. Kiolen hviilte, et funklende fig bæved.” 

Ohlenſchl. — Wa lægger ikke Lov imel⸗ 

lem naar han ſlager.“ Talem. (Moth.) = 

Lovbue, en. Lovkrands, ophængtien Bue. 

Iøvbærende, adj. fom bærer tøv. Et lovs 

bærende Zræ. (Levtræ.) | Lovdæltte, et. 

Skiul af Laov. levdakket, adj v. bedæfe 
fer med Kon, ſtiult af Lov. Lavdgfkede 
Grene.” Hertz. Lævfald, et. Løvets Af⸗ 
ald om Efteraaret. 
i mørtnende Gfove.” S. Blicher. lovs 

flettet, adj. ſammenbundet af Lev, indflet⸗ 

" tet m.v. En lovflettet Krands.” Pram, 

J 

Cevgreen, 

bu] Tovhvælvede Stove. Herʒ. 

Levfoder, et. Quvegfoder, ſom beſtaaer 
af eov. Levfre, en. et Slags lyſegron 
Fre. Rana arborea. -Iovfyld, adj. fom 

har meget Lov. ”En lavfuld Bag dens Leie 
overitugged.” Storm. ,Sovgang, en. 

CEn levdæltet eyſtgang I en Have. (Moth.) 
en. &. med grønt Lov paa. 

lovgren, adj. 1. fom har det grønne Løve 
Farve, 2. forfonet med grønt Lov. Et 
levgrønt Træ, ”Hiort og ind i lovgren 
Skov fpadferer.” Arreboe. 43. vbegn, 
et. Hegn, Omgioning, Ly af levfulde Træer . 
eler Buſte. ”Mellem, Buſtenes Løvbhegn 
ſtrakte hun ſneeklar Arm.” Hertz. ”Det 

tætte Lovhegn lydt at giennemtrænge,” 
Bagg. " levhuælvet, ad). poet, om Sko⸗ 
ven, hvis løvfulde Grene danne ligefom 
Gvælvinger. ”Taagen hyller i ekte 

vhytte, 
en. Lyſthuus i en Have, beſtaaende af nær. 
plantede, vverſtyggende Træer. vs 

æn, et. hængende Krandſe ell. Hengler af 
øv. ”Her fvæver Ranken itfe Lovheng 

fra Træ fil Zræ,” Athene. II, Maa. Lov: 
knop, en. K. ſom ſtyder ud i Blade (mod(. 
Frugtknop.) 
af Løvgrene. leovkronet, di poet, om 

Træer, der have levrig Top. Kovkronede 
Ceg.” Hertz. Plovrig, adj. lovfuld. Nu 
ftraaer en ſval og løvrig Lund til trætte 
Vandrers Hvile,” Thaarup. Levfal,en. 
ſtor Løvhytte, ”I alle dets grønnende, 
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dren fra  levtætte 

Laovfaldet begynder . 

Cevkrands, en, K. aften, . 
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blomſtrende, frugtbugnende Lovſalt 
—8* Sperr⸗⸗ Evſalofeſt.) * 
amling, én. En Opſamling af tørt Ler. 
Cevſtov, en, Skov af. Lovtræer; medſat: 
Barſtod, Naaleſtop. Lovſfkyggtze, en. €. 
ſom ydes af lavrige Zræev. (Athens. IL 

»): Lovfpring, et. Lovets Udfprisg 
om Foraaret; it, den Tid, da bette ſteer. 
Cevſtroelſe, en. Stroelſe under væg si 
tørt øv, - Lovtræ, ct. Træ, fom bære 
£øv el. Blade (modſ. Naaletræ.) lev 
tæt, adj. fom har fæt ell. tyukt Søn. ꝰNact 
"du aldrig. havde hvilet under det lovtante 
Iræes Skygge.“ Mynfter. ”Fuglens sit: 

] Bolig.” Ingemar. 
Lovværk, et. 1. Gamling af'Leøvet +. et 
ænkelt, el, paa mange Trægr, (fenillage) 
”Det modne Foraats hele bieg⸗ 
ner.” Foerſoms Digte, II. 14. 2, foafiigt 
udarbeidede Prydelſer, dannede fon fø 
ell. Lavtrandfe. Lovvæxt, en. 1. Søns 
Bært p. Treerne. En ſtert, frodig Ler⸗ 
vært. 2. en Vært, fom har Lev ed. Blade. 
En Egn — uden vilde cl, tamme Lev: 

værter.” Bagg. (Labyr. 1.246.) Laver, 
tt. p. Frugttræer d. ſ. ſ. Bledeie. (Olaf: 
fen. Landoec. 367.) = leve, v. a. befættr, 
pynte m. øv; male. — leves, v. n. pu⸗ 
faae Lov, fpringe ud. Skoven leves ſide 
i Aav. ”Der biomſtrer GEvv, der leves 
Riis.“ (en gå. Viſe.) 

Love, en. pl.-vt.. [Fel. Lion] et Pets 
tedyr, ſom horer til Rovdyrene, af Kattes 
flægten. Felis Leo. figurt. i Sanne: 
—8 Covehierte, Lavemod, flor Kich⸗ 
ed, tafmindeligt Mod, ”Driftig ſom ix 

islandſt Love a: et Faar.“ P. Gens Sd: 
ſprog. II. 95. = Løvehvalp, en. eres 
unge. (Kingo; ufædvanl,) Levekule, 
en. (Kule, hvor levende Lover bevares.) 
Kevetand, en. "Lovens Tand. (Ogfas 
Mavn p. øn hos os almindelig Urt. Leon» 
todon Taraxåcum.) Læorange, cu. 
Cøvens Unge. titter Løvehvualp.) lave 
vild, adj. ubændig vild, vild ſom en Lere. 
(Oolb.P. Paars.) — Cende, en. pl.-r. 
Løvens Hun. . , 

Love, v.a. 1. IJol. langa.] tor, seffe. 
(forældet ; Ugeſom n.s. Love, Bel, Bat: 
vand, Karvand. [IJ61. Laug.] 
Barnet ud m. Loven,” Order.) Dart: 
Leverdag, en. (Jél. Langardakr.) Ugens 
fyvende Dag. , ; 

Eevte, ſ. Løfte, under, lone, 
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